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Aanbod
voor scholen

 

PROVINCIAAL
RECREATIE- EN NATUURCENTRUM

DE GAVERS
NATUURLIJK AVONTUURLIJK!

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

gavers@west-vlaanderen.be - 056 23 40 10
www.west-vlaanderen.be/gavers

 Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
 gaversharelbeke

https://www.facebook.com/degaverswestvlaanderen
https://www.instagram.com/degaversharelbeke/?hl=nl
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DE GAVERS - AVONTUUR
PK01 - GAVERINDIANEN

1ste t.e.m. 2de leerjaar basisonderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 100 deelnemers. 
Duur: 4 activiteiten van 75’ met start- en eindspel

kidstouwenparcours varen met de indianenkano

raakschieten met pijl en boog op hindernissentocht

PK02 - GAVERSCHATTENJACHT 

3de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 100 deelnemers. 
Duur: 4 activiteiten van 80’

klimmuur mountainboard en streetsurf

hindernissenparcours kajak solo

PK03 - GAVERAVONTUUR

5de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 100 deelnemers. 
Duur: 4 activiteiten van 80’

hoogtouwenparcours (min. 1m40) mountainbiketocht

swing, slackline en speleobox kajak duo

Kom en beleef een halve of hele dag uitdaging, natuur en/of avontuur in het 
prachtige provinciedomein De Gavers.
Groepen kunnen een keuze maken uit verschillende pakketten. De pakketten 
bestaan uit verschillende sportieve en/of educatieve programma’s aangepast 
aan de leeftijd van de deelnemers. 

De begeleiding van de sportactiviteiten gebeurt in samenwerking met 
Oenanthe bvba en/of MOEV. De educatie wordt voorzien door eigen opgeleide 
gidsen. 

Voor meer info of online reservatie:
Surf naar www.west-vlaanderen.be/gavers

Natuurlijk – avontuurlijke groeten en tot binnenkort.
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http://www.west-vlaanderen.be/gavers
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PK07 - PUUR GAVERAVONTUUR 1 

1ste t.e.m. 6de middelbaar en hoger onderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 150 deelnemers. 
Duur: 6 activiteiten van 55’

hoogtouwenparcours (min. 1m40) megabal

deathride en speleobox (min. 1m50) kajak duo

obstacle track aquachallenge

PK08 - PUUR GAVERAVONTUUR 2

1ste t.e.m. 6de middelbaar en hoger onderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 150 deelnemers. 
Duur: 6 activiteiten van 55’

klimmuur funchallenge

hoogtouwenparcours (min. 1m40) hindernissenparcours

mountainbiketocht kajakpolo

PK09 - GAVERAVONTURENTEAM  12+  

1ste t.e.m. 6de middelbaar en hoger onderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 150 deelnemers. 
Duur: 6 activiteiten van 55’

reuzenkanochallenge go 4 oriëntiering

varen met vlotten lage teambuildingspiste

teamestafette hoge teambuildingspiste

PK04 - GAVERAVONTURENTEAM

3de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 100 deelnemers. 
Duur: 4 activiteiten van 80’

reuzenkanochallenge go 4 oriëntiering

varen met vlotten lage teambuildingspiste

PK05 -  GAVERCHALLENGE 

3de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs
Groep bestaande uit min. 20 en max. 150 deelnemers. 
Duur: 6 activiteiten van 55’

boogschieten power & brain

kajakbal team cube roller

vlottenchallenge escape the duck challenge

PK06 - GAVERKAYAK

3de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 40 deelnemers.

Initiatie kajak + kajaktocht
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PK10 - GAVERCHALLENGE 12+ 

1ste t.e.m. 6de middelbaar en hoger onderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 200 deelnemers. 
Duur: 8 activiteiten van 40’ 

boogschieten kajakbal

team cube roller catch & paddle

power & brain lage teambuildingspiste of hindernissenparcours 
of estafette aquachallenge 

reuzenkano lage teambuildingspiste

PK11 -  GAVERKAJAK 12+

1ste secundair t.e.m. 6de middelbaar en hoger onderwijs

Groep bestaande uit min. 20 en max. 40 deelnemers.

Initiatie kajak + kajaktocht

ALGEMENE AFSPRAKEN PK1 - PK 13
-  De volledige groep wordt verdeeld in subgroepen waarvan het groepsgemiddel-

de minimaal 20 is. Zo niet wordt de prijs voor 20 personen aangerekend (uitzon-
dering voor groepen tussen 15 en 20).

- Het aantal opgegeven personen per reservatie kan tot 2 weken voor de activiteit 
gewijzigd worden. De facturatie wordt opgemaakt volgens het aantal werkelijk 
aanwezige personen. Uitzondering: Indien werkelijk aantal personen minder is 
dan gereserveerde aantal: bij afwijking meer dan 5% dan wordt het aantal gere-
serveerde personen aangerekend. 

- Bij keuze voor een halve dagprogramma wordt in samenspraak met het PRNC De 
Gavers een keuze gemaakt uit de beschikbare activiteiten.

- Deelnemers aan de avonturendagen worden verondersteld medisch geschikt  te 
zijn en te zijn verzekerd via de schoolverzekering (vergeet de papieren niet  mee 
te brengen). Deelnemers aan de wateractiviteiten worden verondersteld te kun-
nen zwemmen en reservekledij mee te brengen.
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2DE GRAAD BASIS ONDERWIJS

Bijen, hommels en wespen - speels onderzoek naar de leefwereld van 
bijen, hommels en wespen

Het bos door de ogen van … - het bos beleven door de ogen van iets of 
iemand anders

Klieder, kledder, klater... kletsnat van water - kijk, onder(zoek) het water; 
word kapitein van de plas  
Op stap met de boskoffer - veldwerkpakket met opdrachten over het bos  
Actief met natuurgids - interactieve tocht door de Gavers met seizoens-
gebonden thema’s naar keuze. Bv.:kriebeldiertjes, bomen, vogels,... 

Zwanzen over zwammen - ontdekkingstocht rond paddenstoelen en schimmels  
Arboretum challenge - boeiend spel waarbij de kinderen de wonderen van 
het bos ontdekken aan de hand van een iPad

NIEUW Molenbrigade - Breng een bezoek aan de Koutermolen en ga aan de slag 
met het educatief pakket in klas.  

3DE GRAAD BASIS ONDERWIJS

Het bos door de ogen van … - het bos beleven door de ogen van iets of 
iemand anders  

Moord in de poel - detectivespel naar het leven in en rond een poel

Op stap met de boskoffer - veldwerkpakket met opdrachten over het bos  

Arboretum challenge - boeiend spel waarbij de kinderen de wonderen van 
het bos ontdekken aan de hand van een iPad

Solidair of solitair - kennismaking met het leven van alleen levende 
 wespen en bijen

Actief met natuurgids - interactieve tocht door de Gavers met seizoensge-
bonden thema’s naar keuze. Bv.:kriebeldiertjes, bomen, vogels,...

Oriëntatieparcours met natuuropdrachten - de Gavers ontdekken met kaart 
en kompas. Een uitdagende module vol vakoverschrijdende opdrachten

NIEUW 
5E LJ

Molenbrigade - Breng een bezoek aan de Koutermolen en ga aan de slag 
met het educatief pakket in klas.  

DE GAVERS - NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE 
 
          zelf begeleiden in de Gavers. €15 voor gebruik lokaal/ laboklas. 

 gratis te ontlenen

 enkel in het najaar

 60 euro per module met gids

 reserveren via mail naar yannick.vanovenberghe@moev.be
 

*Module geboekt bij slecht weer? De Gavers voorziet een overdekte picknickplek. 

PEUTERS EN KLEUTERS

PEUTER
1STE

Ge-peuter in het bos - Kom met de allerjongsten de natuur al doende 
beleven. Zet je zintuigen dus op scherp  

2DE EN 3DE Beestig natuurpad - zintuiglijk leerpad met spelletjes en opdrachten over 
dieren in de buurt  
Kabouterpad - zintuiglijke opdrachtentocht in het bos

3DE Op een grote paddenstoel - verhalend speur- en opdrachtenparcours rond 
paddenstoelen  

3DE Zoem zoem de geheime koffer - speelse ontdekkingstocht over het leven 
van de honingbij

1STE GRAAD BASIS ONDERWIJS

Actief met de natuurgids - interactieve natuurwandeling met seizoensge-
bonden thema’s naar keuze. Bv.:kriebeldiertjes, bomen, vogel,...

Op een grote paddenstoel - verhalend speur- en opdrachtenparcours rond 
paddenstoelen  

Op stap met de boskoffer - veldwerkpakket met opdrachten over het bos  
Waterdraakje vertelt een (g)beestig verhaal - activiteiten rond dieren en 
planten in, onder en langs de Gavervijver  

Zoem zoem de geheime koffer - speelse ontdekkingstocht over het leven 
van de honingbij 

 NIEUW Natuur met hindernissen  -Kruip in de huid van enkele bosdieren en 
overwin de hindernissen op je pad.
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1STE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS
Moord in de poel - detectivespel naar het leven in en rond een poel

Oriëntatieparcours met natuuropdrachten - de Gavers ontdekken met kaart 
en kompas. Een uitdagende module vol vakoverschrijdende opdrachtjes.

Veldwerk bos - vergelijkende biotoopstudie tussen bos en open veld  

Veldwerk landschap - steropdracht waarbij alle facetten van het land-
schap  onderzocht worden

NIEUW Op weg naar 2030 - speelse kennismaking met de duurzame ontwikke-
lingsdoelen(SDG’s)

Actief met de natuurgids - interactieve tocht door de Gavers 
met seizoensgebonden thema’s naar keuze

2DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

Veldwerk ecologie - onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische 
factoren van een ecosysteem

Veldwerk water - ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit van het water  

Actief met de natuurgids - interactieve tocht door de Gavers 
met seizoensgebonden thema’s naar keuze.

3DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

Actief met de natuurgids - interactieve tocht door de Gavers 
met seizoensgebonden thema’s naar keuze.

LEERKRACHTEN

Pedagogische studiedag op maat
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WIST JE DAT?
Gratis educatief materiaal
PRNC De Gavers beschikt over een uitgebreid uitleendepot waar leerkrachten heel 
wat didactisch materiaal gratis kunnen ontlenen om zelf aan de slag te gaan in de 
schoolomgeving. Voor meer info mail naar gavers@west-vlaanderen.be of bel naar 
056 23 40 10.

INFO EN RESERVEREN
Een onvergetelijke schooluitstap boeken, surf naar: www.west-vlaanderen.be/gavers.
Reserveren kan ten vroegste 1 jaar op voorhand en ten laatste 1 maand voor je bezoek. 

Vul het online reservatieformulier volledig in. Na je aanvraag ontvang je een mail met 
de vraag om je gegevens te controleren, aan te vullen en je bezoek te bevestigen (je 
hebt 1 week de tijd om je reservatie te bevestigen). Maximaal 2 weken voor je bezoek 
ontvang je een laatste mail met alle praktische info. 

mailto:gavers@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/gavers
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PRIJZEN

MODULE NATUUR EN MILIEU: € 60/gids

Programma lager onderwijs
prijs Programma secundair, hoger, 

universitair onderwijs
prijs

½ dag dag ½ dag dag

PK01 - GAVERINDIANEN 9,5 15,5 PK07 - PUUR GAVERAVONTUUR 1 11,5 16,5

PK02 - GAVERSCHATTENJACHT 9,5 15,5 PK08 - PUUR GAVERAVONTUUR 2 11,5 16,5

PK03 - GAVERAVONTUUR 9,5 15,5 PK09 - GAVERAVONTURENTEAM 12+ 11,5 16,5

PK04 - GAVERAVONTURENTEAM 9,5 15,5 PK10 - GAVERCHALLENGE 12 + 11,5 16,5

PK05 - GAVERCHALLENGE 9,5 15,5 PK11 - GAVERKAJAK 11,5 16,5

PK06 - GAVERKAJAK 9,5 15,5

Prijzen geldig tot en met 31/08/2023

ANNULATIE
De klant kan ten allentijd het contract gedeeltelijk of geheel verbreken. 

De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de afzegging, tot 
1 maand voor de activiteit: gratis; minder dan 1 maand voor de activiteit: 25% van de 
totale som; minder dan 2 weken voor de activiteit: 50% van de totale som; minder dan 
1 week voor de activiteit: 100% van de totale som.

De organisatie behoudt het recht om, in geval van buitengewone omstandigheden en 
veiligheid, de activiteit te annuleren of in samenspraak met de klant te wijzigen of een 
alternatief aan te bieden. Hiervoor wordt de normale prijs aangerekend.
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www.west-vlaanderen.be/gavers

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

gavers@west-vlaanderen.be - 056 23 40 10

www.west-vlaanderen.be/gavers

 Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers    gaversharelbeke

mailto:gavers%40west-vlaanderen.be?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/gavers
https://www.facebook.com/degaverswestvlaanderen
https://www.instagram.com/degaversharelbeke/?hl=nl

