
EXPOZEE
tweede graad

LEERKRACHT



INLEIDING

EXPOZEE
tweede graad

WELKOM
in de expo ‘Sea Change’ in Duinpanne. 
Sea Change gaat over de Noordzee in 
verandering. De schoonheid van onze 
Noordzee komt in beeld, maar ook 
problemen worden aangehaald. 

In elke ruimte ontdek en krijg je de tijd 
om de doe-modules uit te testen. 



Beste leerkracht met een hart voor de zee, 

Binnenkort kom je met jouw klas op bezoek. Via deze weg geven we graag mee  
wat je zee-ker moet weten voor je naar Duinpanne komt.

Bezoek aan de expo (‘Expozee’) of volgen van een module in het centrum zelf
Het bezoekerscentrum en de nieuwe expo staan volledig in het teken van Sea Change.  
Je leert bij ons heel wat bij over het leven in de zee, op het strand en in de duinen, en de 
positieve en negatieve veranderingen in en rond de zee. 

1. Bij aankomst wachten de leerlingen buiten op het voorplein terwijl een leerkracht de 
school kan aanmelden aan de balie. Het is heel belangrijk dat je vooraf goed weet wat 
je wanneer komt doen bij ons. De verantwoordelijke van Duinpanne zal dan het verdere 
verloop van de dag met de leerkracht overlopen.

2. Zorg er voor dat je op tijd bent. Te laat komen betekent dat we het aangeboden 
programma moeten inkorten en bijsturen en zo komt het verloop van de activiteit in 
het gedrang. Als er toch iets misloopt met de timing, graag tijdig een seintje op het 
nummer 058/42 21 51.

3. Laat de leerlingen vooraf naar het toilet gaan en zorg dat de jassen aan de kapstok 
hangen en de eventuele rugzakken in een box opgeborgen zijn. Meer info krijgt de 
leerkracht hierover aan de balie. 

4. Bij het bezoekerscentrum is er een busparking. Wie met de trein naar De Panne komt, 
heeft onmiddellijk aansluiting met de tramlijn. Stap af aan tramhalte ‘Kerk’ en daarna is 
het nog een kwartiertje stappen tot aan Duinpanne.

5. Mits reservatie en consumptie van een drankje per leerling, kan er gepicknickt 
worden in de bar. Zorg dat de kinderen een afvalarme picknick bij hebben.  
Bij het aanmelden krijgt de leerkracht een blaadje waarop de gewenste drankjes van de 
leerlingen kunnen worden aangeduid. Vul dit in en bezorg het terug aan het onthaal.  
Zo word je vlug bediend tijdens de picknick.  

Voor strandactiviteiten (bv. zeekomkommer, kustexplo,…) 
Op het strand kan de temperatuur tot 5 graden lager liggen. Er is vaak ook veel meer wind 
wat het koudegevoel kan versterken. Voorzie dus zeker aangepaste kledij. De strandgidsen 
gaan vaak tot aan de laagwaterlijn en daarom is het interessant om laarzen te dragen. Ten-
zij het warm weer is en schoenen en kousen uit mogen…

Plan je bezoek aan het strand tijdens laagwater. Zo heb je meer plaats op het strand.  
Bij hoogwater is het strand zelfs vaak helemaal niet toegankelijk!”

Voor duin- en bosactiviteiten
Wandelen in de duinen is niet te onderschatten. Stapschoenen maken de tocht een stuk 
eenvoudiger. Voorzie ook aangepaste kledij voor regenweer en koudere dagen, zoals er wel 
wat zijn aan de kust. 

Wij kijken uit naar jullie komst! Sea you @ Duinpanne, 

Het Duinpanneteam 

Welkom in Duinpanne



Flessenpost

Ahoi landrotten,

Weet je…
Hoe je plastic af

val uit de buik
 van een bruinv

is rooft? 

Hoe wetnschappers i
n een duikboot

 werken?

Hoe dieren onde
r water geluiden o

pmerken?

Neen? Niet echt? Euh… een beetje
?

Wel, dan hebben 
we supergoed ni

euws voor jullie. 

Binnenkort kom
en jullie met de klas naar

 Duinpanne! 

Je bezoekt er o
nze expo en je

 zult vééééééééé
él slimmer worden 

dan je nu al be
nt. 

Ons thema is ‘Sea Change’ en dit b
etekent dat w

e kijken hoe de
 

zee verandert 
en wat wij zoal voor de

 zee kunnen do
en.

Na jouw bezoekje zal j
e onder andere

 weten:

• wie en wat er in de Noordzee leeft

• wat er tijdens h
et zwemmen tussen je te

nen zweeft 

•  wie er allemaal gebruik maakt van de ze
e

• of er op de 
plaats waar de Noordzee nu is 

mammoeten 

leefden ja dan 
nee. 

Spannend toch
! 

Breng dus je go
ed luisterende 

zeemansoren mee, 

je handig werkende dolfijn
envinnen, je ste

rke zeemansbenen en je 

fantastisch ze
ehondenenthou

siasme. 

We verwachten jou! 

Tot binnenkort!

P O S T !

En wat voor post?
In bijlage bij deze bundel bevindt zich een brief om je leerlingen wat op te warmen.
Je kan de brief printen, oprollen en in een fles steken! Flessenpost dus.



Tijdens de ExpoZee word je, samen met jouw klasgroep, begeleid door een Greeter. Hij/zij volgt de tijd 
op en wijst je de weg in de expo. De Greeter ondersteunt de leerkracht.

Algemeen
• Als leerkracht ben en blijf je verantwoordelijk voor je groep, ook tijdens het doorlopen van onze 

expo. Spreek leerlingen aan op ongepast gedrag en stuur snel bij waar nodig.  
Zo wordt het bezoek voor iedereen aangenaam en leerrijk!

• Bedoeling is om een 5-sterrenklas te worden. In elke ruimte zullen de kinderen opdrachten 
krijgen en als ze die goed uitvoeren, verdienen ze een ster. Motiveer hen om hier volop voor te 
gaan. De ster wordt telkens gekleefd op de klasposter die je achteraf uiteraard ook mag houden 
om op te hangen in de klas.

Slot
Na het doorlopen van alle ruimtes zal de greeter met jou en de groep bespreken of ze nog een 5de 
ster kunnen verdienen. Die ster staat voor inzet, enthousiasme, luisteren, zoeken, respect hebben  
voor materiaal, afspraken naleven enzovoort.

Naverwerking in de klas 
Kreeg je insteken tijdens de expo om verder in de klas mee aan de slag te gaan?  
Zet de klimaatopwarming, de vervuiling, de biodiversiteit,… je aan om iets extra te doen?  
Geeft de poster jou inspiratie voor het opzetten van duurzame acties waarmee je aan de slag kunt? 

Doe je nog een andere activiteit die op de een of andere manier gelinkt is aan de expo?

Laat het ons dan zeker weten via #ontdekdezee.  
In december van elk jaar belonen we de meest ludieke en sensibiliserende actie met één gratis 
bezoek aan de expo of één workshop naar keuze.

Praktisch

Wij zijn een    klas!

Wordt jouw klas een 
5-sterren klas?



Mens en maatschappij 
Mens – Ik en mezelf
1.3. De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het 
eigen kunnen.

Mens – Ik en de anderen: in groep
1.7. De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep 
typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.

Nederlands
Luisteren
1.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij 
informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in: een gesprek met bekende 
leeftijdgenoten.

Spreken
2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
aan iemand om ontbrekende informatie vragen.

2.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden.

Wetenschappen en techniek 
Natuur – Levende en niet-levende natuur
1.4. De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er enkele veel 
voorkomende organismen in herkennen en benoemen;

1.5. De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan 
hun omgeving;

1.6. De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;

1.7. De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens 
twee met elkaar verbonden voedselketens;

Natuur – Milieu
1.23.De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan 
met afval, energie, papier, voedsel en water;

1.24. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op 
positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu

1.26. De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn 
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Eindtermen



Leren leren
2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau 
zelfstandig gebruiken.

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) 
verwerven en gebruiken.

Sociale vaardigheden
Relatiewijzen
1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 
meewerken.

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen toe door 
signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.

Gespreksconventies
2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies 
naleven.

Samenwerking
3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, 
geslacht of etnische origine.

Eindtermen



Biodiversiteit 

Mooie Noordzee
Doel

• Genieten van het mooie leven in onze Noordzee.
• Een beperkt voedselweb kunnen opbouwen.

Verloop
• De greeter verwelkomt de kinderen. Help eventueel om de kinderen een plaats te geven om naar de 

film te kijken. Zorg je ook dat ze aandachtig blijven kijken tijdens de film?

• Je zal van de greeter vraagjes krijgen die op kaartjes staan en in de arm van een zeester zitten.  
Verdeel de kinderen in groepjes van 2 à 3. Ze trekken bij jou een vraagje en gaan daarna op zoek.  
Als ze het antwoord gevonden hebben, komen ze bij jou en jij noteert hun antwoord op het antwoord-
blad. (Er is telkens plaats voor 3 verschillende antwoorden bij elke vraag.) Het kaartje stop je weer in 
de zeesterarm en de kinderen trekken een ander kaartje. Je hoeft niks te verbeteren of bij te sturen 
naar antwoorden toe.

• Als de greeter zegt dat de tijd om is, help je om alle kinderen te laten zitten. Je overloopt samen 
met hen de vragen en je kijkt welk antwoord je nu aan de greeter zult geven. (Als ze met 3 geantwoord 
hebben op dezelfde vraag en ze hebben alle 3 hetzelfde antwoord, is er geen probleem. Dan geef je 
gewoon dit antwoord aan de greeter. Als er meerdere antwoorden zijn, bespreek je kort met de groep 
wat ze nu zullen antwoorden.)

• Als er niet meer dan 1 fout antwoord tussen zit, krijgt je klas van de greeter een ster  
om op de klasposter te kleven.

van de zee
In onze Noordzee zit een verrassende rijkdom 
aan leven: dieren en wieren en zoveel meer. 



Zeebodem

Ontdek de wondere wereld op de bodem van de Noordzee.  
Ga op zoek tussen zandbanken, fossielen en wrakken.

Bodem van de zee
Doel

• De wondere wereld op de bodem van de Noordzee ontdekken, met focus op scheepswrakken en de 
fossiele resten in de bodem.

Verloop
• De greeter maakt de kinderen wegwijs in de ruimte. Zorg je dat ze luisteren naar de korte uitleg?

• Je zal van de greeter vraagjes krijgen die op kaartjes staan en in de arm van een zeester zitten.  
Verdeel de kinderen in groepjes van 2 à 3. Ze trekken bij jou een vraagje en gaan daarna op zoek.  
Als ze het antwoord gevonden hebben, komen ze bij jou en jij noteert hun antwoord op het ant-
woordblad. (Er is telkens plaats voor 3 verschillende antwoorden bij elke vraag.) Het kaartje stop je 
weer in de zeesterarm en de kinderen trekken een ander kaartje. Je hoeft niks te verbeteren of bij 
te sturen naar antwoorden toe.

• Als de greeter zegt dat de tijd om is, help je om alle kinderen te laten zitten. Je overloopt samen 
met hen de vragen en je kijkt welk antwoord je nu aan de greeter zult geven. (Als ze met 3 geant-
woord hebben op dezelfde vraag en ze hebben alle 3 hetzelfde antwoord, is er geen probleem. Dan 
geef je gewoon dit antwoord aan de greeter. Als er meerdere antwoorden zijn, bespreek je kort met 
de groep wat ze nu zullen antwoorden.)

• Als er niet meer dan 1 fout antwoord tussen zit, krijgt je klas van de greeter een ster  
om op de klasposter te kleven.



O WEE voor de zee!
Doel

• Stilstaan bij de gevolgen van de vervuiling en aanzet tot gedragswijziging.

Verloop
• De greeter verwelkomt de kinderen. Help eventueel om de kinderen plaats te laten nemen in de 

richting van het tv-scherm. Zorg je dat ze aandachtig blijven kijken naar het journaal? 
De greeter legt daarna uit wat er in deze ruimte aanwezig is en hoe alles werkt.

• Je zal van de greeter vraagjes krijgen die op kaartjes staan en in de arm van een zeester zitten.  
Verdeel de kinderen in groepjes van 2 à 3. Ze trekken bij jou een vraagje en gaan daarna op zoek.  
Als ze het antwoord gevonden hebben, komen ze bij jou en jij noteert hun antwoord op het ant-
woordblad. (Er is telkens plaats voor 3 verschillende antwoorden bij elke vraag.) Het kaartje stop je 
weer in de zeesterarm en de kinderen trekken een ander kaartje. Je hoeft niks te verbeteren of bij 
te sturen naar antwoorden toe.

• Als de greeter zegt dat de tijd om is, help je om alle kinderen te laten zitten. Je overloopt samen 
met hen de vragen en je kijkt welk antwoord je nu aan de greeter zult geven. (Als ze met 3 geant-
woord hebben op dezelfde vraag en ze hebben alle 3 hetzelfde antwoord, is er geen probleem. Dan 
geef je gewoon dit antwoord aan de greeter. Als er meerdere antwoorden zijn, bespreek je kort met 
de groep wat ze nu zullen antwoorden.)

• Als er niet meer dan 1 fout antwoord tussen zit, krijgt je klas van de greeter een ster  
om op de klasposter te kleven.

Vervuiling
van   de zee

Jaarlijks komt er heel wat plastic in de Noordzee terecht.  
Maar ook geluid en chemische vervuiling hebben een impact  
op de dieren, wieren... en uiteindelijk de mens.



Gebruikers
van de Noordzeedzee

Onze Noordzee is de drukst bevaren zee ter wereld, 
maar er gebeurt nog veel meer ...

Wie doet wat?
Doel

• Weten welke gebruikers op de Noordzee aanwezig zijn.

• Weten dat het marien ruimtelijk plan ervoor zorgt dat alle gebruikers van de Noordzee met elkaar 
kunnen leven.

Verloop
• De greeter verwelkomt de kinderen en legt uit wat er in de ruimte te zien is.  

Zorg je dat ze luisteren?

• Je zal van de greeter vraagjes krijgen die op kaartjes staan en in de arm van een zeester zitten.  
Verdeel de kinderen in groepjes van 2 à 3. Ze trekken bij jou een vraagje en gaan daarna op zoek.  
Als ze het antwoord gevonden hebben, komen ze bij jou en jij noteert hun antwoord op het ant-
woordblad. (Er is telkens plaats voor 3 verschillende antwoorden bij elke vraag.) Het kaartje stop je 
weer in de zeesterarm en de kinderen trekken een ander kaartje. Je hoeft niks te verbeteren of bij 
te sturen naar antwoorden toe.

• Als de greeter zegt dat de tijd om is, help je om alle kinderen te laten zitten. Je overloopt samen 
met hen de vragen en je kijkt welk antwoord je nu aan de greeter zult geven. (Als ze met 3 geant-
woord hebben op dezelfde vraag en ze hebben alle 3 hetzelfde antwoord, is er geen probleem. Dan 
geef je gewoon dit antwoord aan de greeter. Als er meerdere antwoorden zijn, bespreek je kort met 
de groep wat ze nu zullen antwoorden.)

• Als er niet meer dan 1 fout antwoord tussen zit, krijgt je klas van de greeter een ster  
om op de klasposter te kleven.

Provinciaal Bezoekerscentrum “Duinpanne” 

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

duinpanne

provincie_wvl

@proinciewvl 


