
koffer met didactisch materiaal over de zee
Zeekoffer

OMSCHRIJVING
Wil je met je klas de zee, het strand of de duinen eens 
van naderbij bekijken? Dan is deze zeekoffer een 
absolute aanrader. De zeekoffer is een veldwerkkoffer 
die tal van educatieve materialen (loepen, zoekkaarten, 
schepjes, ...) bevat waarmee je deze biotopen op een 
speelse en leuke manier beter kunt leren kennen. De 
uitgebreide handleiding bespaart de leerkracht al te 
veel voorbereidend werk en bevat mogelijkheden tot 
eenvoudige naverwerking.

DOELGROEP 2de – 3de graad lager onderwijs  

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en 
minstens 1 leerkracht of 

PERIODE januari - december

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 of gratis (zelf begeleiden) 

EXTRA Dit is een buitenactiviteit, voorzie 
aangepaste kledij.

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum
 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • gratis 

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



De Zeekoffer
Voor wie?
De Zeekoffer is een educatieve koffer voor de tweede 
en de derde graad van het basisonderwijs. Mits wat 
aanpassingen naar leeftijd, kan de koffer ook in de eerste 
graad van het secundair onderwijs gebruikt worden.

De Zeekoffer vertrekt van de idee dat een leerkracht, 
een begeleider, een animator samen met de kinderen op 
speurtocht gaat. Scholen die werken met natuurouders 
kunnen hen hierbij betrekken (zie www.natuurouders.be).

Welke onderwerpen komen aan bod?
Variatie troef: de werking van eb en vloed, het weer 
aan zee, fascinerende vogels, op zoek naar schelpen 
en aanspoelsels, het vangen (en loslaten) van krabben 
en garnalen, speuren naar sporen, diertjes op het 
strandhoofd, …

Hoe werk je met de Zeekoffer?
De Zeekoffer is een veldwerkkoffer en dus buiten te 
gebruiken. Kinderen krijgen per thema verschillende 
opdrachten die hen aanzetten om op ontdekking te gaan. 
Ze voeren die in groepjes uit. In de koffer zitten heel 
wat materialen om de opdrachten tot een goed einde te 
brengen.

Bij de koffer hoort een draaiboek. Daarin vind je een korte 
inleiding die het ontstaan van de kust, het fenomeen 
van het getij (beknopt), de belangrijkste biotopen en de 
klimaatwijziging behandelt. Maar het belangrijkste deel 
gaat over hoe je precies werkt met de Zeekoffer en geeft 
een overzicht van de diverse thema’s en opdrachten.


