Aan de leerkrachten van groep 7/8
Betreft: project Zeeuwse Havens 2020
Beste leerkracht,
Staat u er wel eens bij stil wat er allemaal te zien en te beleven is in de havens? Ze zijn van grote
betekenis voor de economische ontwikkeling van Zeeland. Er is veel werk, maar jongeren hebben vaak
geen idee wat voor bedrijven gevestigd zijn en wat die doen. Om leerlingen een beter beeld van te
geven, organiseren Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) en Huis van de Techniek het
project Zeeuwse Havens.

Wat houdt het project in?

Het project Zeeuwse Havens is bestemd voor leerlingen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in
Zeeland. De leerlingen zien en ontdekken met eigen ogen het Zeeuwse havengebied aan de hand van
vier onderdelen:
1. Gastles
Een vertegenwoordiger van een havenbedrijf (dat indien mogelijk gevestigd is in de buurt van de
school) brengt een bezoek aan de klas om te vertellen over wat het bedrijf precies doet. Op
interactieve wijze neemt hij of zij de kinderen mee in zijn/haar verhaal en vertelt wat er allemaal
gebeurt binnen het bedrijf en welke beroepen er zijn.
2. Bedrijfsbezoek
Na de gastles volgt een bedrijfsbezoek waarbij de leerlingen een kijkje achter de schermen krijgen en
ontdekken wat er allemaal gebeurt bij het havenbedrijf. Het vervoer van en naar het bedrijf vindt
plaats met de Techniekbus van Huis van de Techniek.
3. Projectopdracht
Na het bedrijfsbezoek gaan de leerlingen in de klas aan de slag met de projectopdracht voor het
havenbedrijf. Dit kan in de vorm van een digitale poster of filmpje zijn, zoals een stop-motion,
reportage of een vlog. De lesbrief is te downloaden op https://www.zeeuwse-havens.nl/informatievoor-leerkrachten/
In de poster of het filmpje visualiseren de leerlingen de reis van een product van het bedrijf,
bijvoorbeeld een banaan of een smartphone. Welke reis ligt dit project af om te eindigen bij de
klant? In de poster of het filmpje komt duidelijk naar voren welke rol het havenbedrijf in de
productreis uitvoert, welke beroepen aan te pas komen en welke functies vervuld worden door
meisjes/vrouwen. Het resultaat wordt na afloop van het project aan het bedrijf aangeboden.
4. Afsluiting
De leerlingen die de projectopdracht winnen, mogen een vaartocht maken door de North Seaporthaven van Vlissingen of Terneuzen. Deze vaartocht vindt plaats tijdens de Zeeuwse Havendag op
zaterdag 27 juni 2020. Het vervoer wordt verzorgd met de Techniekbus van Huis van de Techniek.

Aanmelden

U kunt uw klas aanmelden tot 1 februari via deze link. Inschrijvingen worden toegelaten op volgorde
van aanmelding en vol is vol. Huis van de Techniek verzorgt het vervoer naar het bedrijfsbezoek met de
Techniekbus. Deelname aan het project en het vervoer met de Techniekbus zijn gratis.
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Planning

Door de enorme hoeveelheid aanmeldingen in 2019 werd de tijd kort voor scholen en havenbedrijven
om alle onderdelen in te plannen, zodat de leerlingen voldoende tijd hadden om de projectopdracht te
maken. Daarom is de planning als volgt:
Januari 2020
Maart 2020
April/mei 2020
Eind week 24 (14 juni)
Week 25
Week 26

Aanmelden via de website www.zeeuwse-havens.nl/aanmelden
Afspraken maken t.b.v. de gastles en het bedrijfsbezoek (actie van de
leerkracht)
Gastlessen en bedrijfsbezoeken vinden plaats
Resultaat projectopdracht inleveren (poster/ filmpje)
Juryoverleg; de winnaars worden geïnformeerd over de vaartocht
Vaartocht tijdens Zeeuwse Havendag op zaterdag 27 juni 2020

Heeft u vragen? Ga dan naar de website van Zeeuwse Havens of neem contact op met Paulien van
’t Westeinde (projectcoördinator) via 06 - 20 66 14 26.
Met vriendelijke groet,
Dick Schipper
Huis van de Techniek
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