Gemeente Schaarbeek - Dienst Netheid en Groene Ruimtes
Pedagogische cel

Beste,
De pedagogische cel van de dienst Netheid & Groene Ruimtes van de Gemeente Schaarbeek organiseert
animaties voor Schaarbeekse scholen en vzw ‘s.
Deze animaties hebben als doel inwoners en leerlingen van de gemeente dichter bij de natuur te brengen,
en te informeren over de goede handelingen op vlak van openbare netheid en het respect van het milieu.
Dit document geeft een overzicht van de verschillende animaties. Indien uw klas of groep wenst deel te
nemen aan een activiteit, kunt u telefonisch of via mail contact opnemen.
Indien u meer informatie wenst, of ideeën wenst voor te stellen, zijn we beschikbaar. Aarzel niet om ons
te ontmoeten in ons bureau in de Pergola, gelegen in het Josaphatpark.

Met vriendelijke groet,

Verantwoordelijke: Laurence Verriest, 0490 52 20 50
Animator : David Philippe, 0490 49 46 56
Medewerkster: Luz Velez, 02 215 44 53
Pergola van het Josaphatpark - Azalealaan 2, 1030 Schaarbeek - 02 215 44 53
pedagogie@schaarbeek.irisnet.be
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Gemeente Schaarbeek - Dienst Netheid en Groene Ruimtes
Pedagogische cel

Algemene informatie:


Al onze animaties zijn gratis.



De animaties vinden plaats in de ochtend.



Voor scholen:










Aarzel niet om meerdere animaties te kiezen uit het programma: ze maken deel uit van een
cyclus met zintuiglijke, wetenschappelijke en experimentele modules.
Maximum 1 klas par animatie (maximum 25 leerlingen).
Wij vragen aan de leerkracht de les voor te bereiden en deel te nemen aan de animatie
(beheer van de groep, vragen en antwoorden….).
Voor de animaties die buiten plaatsvinden:

Vragen we 1 begeleider voor 10 leerlingen.

Vragen we de ouders in te lichten van de animatie en indien nodig gepaste kledij te
voorzien.

Voor de animaties op de site van de serres:

Afhankelijk van het seizoen kunnen we een tussendoortje voorzien op basis van
fruit en groenten van de moestuin.

Om niet gehaast te zijn op het einde van de animatie, raden we aan om te lunchen in het Josaphatpark.

Onze animaties staan open voor personen met beperkte mobiliteit: gelieve ons op voorhand te informeren.
De plaats van afspraak kan verschillen per animatie:
Voor animaties op de site des serres: Lambermontlaan 411 (Tram Lijn 7 – Halte Heliotropen).
Voor animaties in het Josaphatpark: afspraak aan de ingang Azalealaan/Van Vollenhovenlaan.





Afspraak op tijd, en gelieve de duur van de animatie te respecteren.



De pedagogische tuin, moestuin en wijngaard kunnen ook als pedagogisch hulpmiddel dienen voor
scholen. Indien een groep toegang wenst, buiten onze animaties, kan dit enkel op aanvraag. Neem
contact op met ons voor meer informatie.



Meer pedagogische hulpmiddelen op:

Www.leefmilieu.brussels

Www.netbrussel.be

DANKU!
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Zintuiglijke modules
HET JOSAPHATPARK MET ALLE ZINTUIGEN...
Pedagogische doeleinden

Kinderen sensibiliseren voor de natuur, biodiversiteit en het behoudt
van het milieu.

De band verstevigen tussen de kinderen en de natuur in de stad.

Observatie en aandacht ontwikkelen in de natuur.
Thema’s
Het Josaphatpark (geschiedenis en natuur), biodiversiteit, fauna en flora… via
de vijf zintuigen.
ALGEMENE INFORMATIE
Publiek: 6 tot 12 jaar
Waar: Josaphatpark

Verloop
De animator neemt de kinderen op “natuurobservatie” via een tocht, zowel te
voet als met de paardenkoets. Via verschillende ontdekkingsateliers leren ze
elementen van de natuur observeren en hun rol kennen.

Duur: ~2u30
Seizoen: Vanaf maart tot en
met november

ONTMOETING MET DE PAARDEN EN BEZOEK
AAN HET DIERENVERBLIJF VAN HET PARK
Pedagogische doeleinden

Observatie en aandacht ontwikkelen in de natuur.

Kennis vergaren over de dieren van de boerderij.

Geheime plekken van het park ontdekken.
Thema’s
Het Josaphatpark, biodiversiteit, dieren (paarden, ezels, hanen en kippen).
ALGEMENE INFORMATIE

Publiek: 6 tot 12 jaar
Waar: Josaphatpark, afspraak
aan de site van de serres

Verloop
De animatie start met een presentatie van het Josaphatpark en wordt gevolgd
door een bezoek aan de paardenstal, een wandeling met de paardenkoets en
een bezoek aan het dierenverblijf. Tijdens deze animatie geeft de animator
uitleg over de dieren en hun levenswijze.

Duur: ~2u30
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Wetenschappelijke module
EN WAT ALS DE STRAATVEGER NIET BESTOND…
(theoretische animatie over openbare netheid)
Pedagogische doeleinden

Informeren over openbare netheid.

Afval, zijn geschiedenis, levenscyclus en sorteerregels begrijpen, en ontdekken dat het beste afval niet bestaat!

De verschillende actoren van openbare netheid en groene ruimten leren kennen.
ALGEMENE INFORMATIE
Publiek: 9 tot 16 jaar
(voor de klassen van de lagere school
wordt deze les gevolgd door een
praktische animatie)

Waar: Op school
Duur: ~3u00

Thema’s
Afval, zwerfvuil, sorteren, openbare netheid.
Verloop
De animatie start met een groepsgesprek over het probleem van afval en respect van openbare netheid. Dit wordt gevolgd door uitleg over de actoren van
openbare netheid, de afvalcyclus en de sorteerregels.
Logistiek
Wij vragen de leerkracht een digitaal bord (of een beamer met scherm) en
een verlengkabel te voorzien.
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Experimentele modules
EN WAT ALS DE STRAATVEGER NIET BESTOND…
(praktische animatie over openbare netheid)
(Vanaf het 3de leerjaar volgt deze animatie op de theoretische animatie, en
vindt deze maw plaats op 2 halve dagen).

PRAKTISCHE INFORMATIE
Publiek: 5 tot 12 jaar
Waar: Op school
Duur: ~3u00

Pedagogische doeleinden

Informeren over openbare netheid

De realiteiten van de wijk ontdekken en analyseren van netheidsproblemen.

De verschillende actoren van openbare netheid leren kennen.
Thema’s
Afval (cyclus), zwerfvuil, openbare netheid, groepswerk.
Verloop van de animatie
Deze animatie start met een presentatie van de dienst Netheid van Schaarbeek en een ontmoeting met de straatveger van de wijk. Nadien ondernemen
de kinderen een opruimactie op straat, in de vorm van een rollenspel, en eindigen we met een analyse in de klas.
Logistiek
Wij vragen aan de school:

Toegang tot de speelplaats (indien mooi weer) of een polyvalente zaal
(die toegankelijk is voor de kar van de straatveger).

Een klasfoto (digitaal) te bezorgen (met goedkeuring van de ouders)
voor een affiche gericht naar de inwoners en handelaars van de wijk.

Een toelating om de school te verlaten.

Fluohesjes en aangepaste kledij.

Minimum twee begeleiders.
Wij voorzien:

De aanwezigheid van één of twee animatoren, en een straatveger.

De logistiek en het materiaal voor de opruimactie: afvalgrijpers, handschoenen, vuilniszakken, enz.

ONTDEKKINGSZOEKTOCHT VAN HET JOSAPHATPARK
Schaarbeek lanceert een ontdekkingsrally in het Josaphatpark voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar en voor
jongeren in het 1ste en 2de middelbaar. Met een ontdekkingsboekje (met vragenlijst) in de hand verkennen ze de
verschillende delen van het park, en leren ze de natuur en historiek beter kennen.
Het ontdekkingsboekje bevat instructies voor leerkrachten, begeleiders en animatoren, samen met de juiste antwoorden. Zo kan uw klas of groep zelf aan de slag.
Meer info: https://www.1030.be/nl/cultuur-recreatie/geschiedenis-erfgoed-toerisme/ontdekkingstochtenbezoeken-en-wandelingen
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Experimentele modules
BEZOEK AAN DE PEDAGOGISCHE MOESTUIN
Pedagogische doeleinden

Ontdekken van een pedagogische moestuin.

De verschillende delen van een plant en zijn levenscyclus begrijpen.

De verschillende groenten(-families) van de moestuin herkennen.

De link maken tussen de aarde en onze voeding.
Thema’s
Een natuurlijke moestuin, biodiversiteit, fruit en groenten, de karakteristieken
en levenscyclus van een plant, de seizoenen…
ALGEMENE INFORMATIE
Verloop van de animatie
De animatie start met een bezoek aan de moestuin, op ontdekking van fruit
en groenten. Naargelang het seizoen, mogen de kinderen ook ter plaatse
plukken en proeven. In het tweede deel worden verschillende ateliers aangeboden om de delen van de plant en zijn cyclus te begrijpen. Op het einde gaan
de kinderen zelf zaaien om zo de ontwikkeling van een plant te kunnen observeren.

Publiek: 6 tot 12 jaar
Waar: Site van de
gemeentelijke serres
Duur: ~3u00
Seizoen: Van mei tot oktober

Animatie voor scholen en vzw’s
BEZOEK AAN DE “COULISSEN” VAN HET
JOSAPHATPARK… de site van de serres
Pedagogische doeleinden

De verschillende acteurs van openbare netheid en groene ruimtes leren
kennen.

Sensibiliseren over het respect van de openbare ruimte en biodiversiteit in de stad.

Het patrimonium van Schaarbeek en zijn geheime plekken leren kennen.

ALGEMENE INFORMATIE
Publiek: Alle leeftijden (max.
20 personen)
Waar: Site van de

Verloop van de animatie
Deze animatie biedt een rondleiding op een vestiging van de Dienst Netheid
en Groene Ruimtes van de gemeente, nl. de site van de serres gelegen in het
Josaphatpark. Hier bevinden zich de gemeentelijke serres, een paardenstal,
bureaus van de gemeente, alsook de pedagogische tuin, moestuin en wijngaard.

gemeentelijke serres
Duur: ~2u00
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