Provinciaal natuureducatief centrum

De Kaaihoeve
doelgroep:

eerste, tweede en
derde kleuterklas

meer info:

http://www.dekaaihoeve.be/
leren-en-experimenteren

Het natuureducatief centrum van de Provincie Oost-Vlaanderen, De Kaaihoeve, heeft een
bijzonder groot aanbod voor de leerlingen van het basisonderwijs.

Lespakketten
Voor alle leeftijden is een aangepast programma beschikbaar.
De activiteiten vertrekken van de natuurelementen in de leefwereld van het kind. Via actieve opdrachtjes, veldwerk met aangepast materiaal, gebruik van de zintuigen en een goede
inkleding leren de kinderen verschillende biotopen kennen. Eindtermen uit verschillende
leergebieden komen aan bod en naast milieubescherming vind je ook andere sleutelthema's van educatie voor duurzame ontwikkeling terug.
Materiaalkisten
Met materiaalkisten voor educatief veldonderzoek kun je in groep of individueel
aan de slag. De materiaalkisten bevatten naast het veldwerkmateriaal ook een
handleiding, werkbladen, zoekkaarten en achtergrondinformatie.
Materiaaldepot
Op verschillende locaties kan je gratis veldwerkmateriaal ontlenen om met je klas, vereniging ... zelf natuur- of milieuonderzoek te doen. Het aanbod is erg uitgebreid: van zoekkaarten over boomhoogte- en geluidsmeters tot verrekijkers en insectenvangers.
Tentoonstellingen
In en rond De Kaaihoeve kan je enkele permanente expo's bezoeken. Verder bestaan er
thematische tentoonstellingen die je gratis kan ontlenen

dienst duurzame ontwikkeling
T 09 210 32 75
duurzaamheid@merelbeke.be

Donderdag Veggiedag
doelgroep:
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derde kleuterklas

‘Donderdag Veggiedag’ is een campagne van EVA vzw (Etisch
Vegetarisch Alternatief) die het grote publiek wil aansporen
om één dag per week geen vlees of vis te eten, voor de
gezondheid en die van de planeet. Eén dag in de week geen
vlees of vis op je bord, is immers goed voor het klimaat, je
eigen gezondheid én je smaakpapillen.
Deelnemen aan Donderdag Veggiedag leert leerlingen kennis
maken met nieuwe, gezonde producten en nieuwe smaken.
Kinderen leggen zo de basis voor een gezond en gevarieerd
voedingspatroon voor de rest van hun leven.
EVA vzw ontwikkelde lesmateriaal waarmee leerkrachten op
een speelse manier informatie kunnen geven over gezonde
voeding en duurzame ontwikkeling. Onder meer:
 Donderdag Veggiedaggids
 veggie lunchbox gids
 vegetarische voedingsdriehoek-affiche
 Donderdag Veggiedag-onderleggers
 vorming rond Donderdag Veggiedag
 Donderdag Veggiedag-tentoonstelling
 educatief pakket ‘Donderdag Veggiedag in de klas’ met
onder meer achtergrondinfo, activiteitenfiches en
concreet materiaal (posters, voelzakjes, stempels,…)
Contact:

EVA vzw
Steendam 82-84
9000 Gent
T 09 329 68 51
info@evavzw.be

dienst duurzame ontwikkeling
T 09 210 32 75
duurzaamheid@merelbeke.be

www.donderdagveggiedag.be
www.vegetarisme.be

M.O.S.

Milieuzorg Op School
doelgroep:
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www.milieuzorgopschool.be
www.lne.be/doelgroepen/
onderwijs/mos

Milieuzorg Op School (MOS) is een milieuzorgproject van
kleuter- tot secundaire school. Het MOS-project helpt de
school om op een pedagogisch verantwoorde manier een
eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.
Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school
milieuvriendelijker te maken. Er kan gewerkt worden rond een
of meerdere thema’s of aandachtsvelden: afvalpreventie, energie, natuur op school, mobiliteit en water.
Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en het andere schoolpersoneel een milieuzorgsysteem uit
op maat van de school. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.
MOS biedt educatieve en praktische ondersteuning. De MOS-ploeg staat klaar om je te
helpen bij je milieuzorgproject. Een MOS-begeleider is erbij wanneer je school beslist om
te starten met het project en volgt systematisch het proces op. Het MOS-stappenplan
maakt het je gemakkelijker om milieuzorg in je school in te voeren.
MOS gaat niet om zomaar wat lukrake acties. Het stappenplan helpt om het project
planmatig vorm te geven en te laten groeien. Zo groeit MOS uit tot een vast onderdeel
van de schoolcultuur.
Gratis met de Poppelepee-pas en 'De Lijn' naar een milieu-educatieve bestemming!
Een klas uit het basisonderwijs rijdt met een MOS-Poppelepee-pas gratis naar een milieueducatieve bestemming (MOS-schakel) met de bussen en trams van 'De Lijn' (niet geldig
voor de belbus).
Contact:

mos@oost-vlaanderen.be
T 09 267 78 41

dienst duurzame ontwikkeling
T 09 210 32 75
duurzaamheid@merelbeke.be

