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Voor de leerlingen van de bovenbouw is Terra 

Maris letterlijk een spannend ontdekkingsterrein 

op het gebied van geschiedenis en omgevings- 

onderwijs. Speerwerpen in de Middeleeuwen, 

met een microscoop naar het strand, landkaart 

tekenen met een pantograaf of met een schepnet 

de wereld van bootsmannetjes en schaatsenrijders 

ontdekken. Leren door doen zijn de kernwoorden.
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groep 
5 t/m 8
begeleiders 
museummedewerker & 
leerkracht en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
2 uur
locatie 
de landschapstuin
periode 
gehele jaar
kosten 

 35, - voor gebruik van 
‘Expeditie Middeleeuwen’ 
incl. inleiding door 
museummedewerker  
+  3,50 entree per  
leerling; gratis entree 
voor begeleiders

kerndoelen 
45, 56

Het mottekasteel van Terra Maris is een 

reconstructie van een middeleeuwse 

verdedigingstoren. 

Tegen dit decor gaan de leerlingen het 

Zeeuwse boerenleven van de 12e eeuw 

ervaren. Ze worden ontvangen door een 

heuse monnik uit die tijd en kruipen daarna 

(in groepjes) in de huid van o.a. lagere 

landadel, ambachtsman, boer en herder. 

Door denken en vooral doen ontdekken 

de leerlingen hoe simpel of zwaar het leven 

in de Middeleeuwen was. 

Expeditie 
Middeleeuwen
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groep 
7 en 8
begeleiders 
museummedewerker 
met leerkracht  
en ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
2,5 uur
locatie 
het ScharrelLAB
periode 
gehele jaar

kosten 
 35,- en als u daarnaast 

Terra Maris wilt bezoeken, 
betaalt u  3,50 entree per 
leerling; gratis entree voor 
begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen eventueel 
alleen entree museum, 
de NME activiteit is gratis.

kerndoelen 
41, 42

Van Aardwarmte tot Zonne-energie:  

na deze laboratorium les zijn de  

leerlingen Energie-experts!

In het ScharrelLAB bouwen de  

leerlingen o.a. een tegen-de-wind-in-

auto en een Plant-e opstelling,  

waarbij ze een LED-lampje kunnen 

laten branden op energie uit planten.

Experiment 
Energie!

ScharrelLAB
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Het Zeeuwse landschap laat zich lezen als 

een spannend boek. 

Het vertelt ons over het ontstaan van Zeeland 

met zijn prachtige natuur. Leer het landschap 

lezen en ontdek welke rol de mens heeft ge-

speeld. Een uitdagende en uitgebreide ontdek-

kingstocht. Het reisjournaal, de landschapskar 

en verhalen van de gids onthullen geleidelijk 

alle geheimen van het Zeeuwse landschap.

Geheimen van 
het Zeeuwse 
landschap

groep 
7 en 8
begeleiders 
gids(en) & leerkracht 
en/of ouders
aantal 
max 36 leerlingen, 
max 18 leerlingen per gids
duur 
ochtend of middag; 
ca. 2 uur
locatie  
het museum en de
landschapstuin
periode 
maart/april en
september/oktober
kosten 

 37,50 voor de begeleide  
activiteit bij max. 18  
leerlingen; bij meer dan  
18 leerlingen:  75, - 
+  3,50 entree per  
leerling; gratis entree  
voor begeleiders. 

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen alleen 
entree museum, de NME 
activiteit is gratis.

kerndoelen 
40, 46, 51, 52, 56
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Met de 
rugzak 
op pad

Niet alleen een rugzak vol onderzoeks- 

instrumenten zoals een verrekijker, kompas 

en drollendoos, maar ook alle zintuigen 

zijn nodig bij deze ontdekkingstocht 

door het bos en de duinen. 

Verschillende soorten poep vinden? Een 

spiegeltje op een plankje, naar welke sporen 

leidt dat? Kale bomen wat valt daar nou aan te 

zien? Voor echte speurneuzen!

Er zijn routekaarten en opdrachtenboekjes, 

maar zelf een route bepalen kan ook. 

Tip!  1 rugzak per 2 leerlingen 

groep 
5 t/m 8
begeleiders 
leerkrachten en/of ouders
aantal 
maximaal 70 leerlingen
duur 
2 uur
locatie 
het bos en de duinen
periode 
gehele jaar
kosten 

 4,- per rugzak,  
opdrachtboekjes  0,50 
per stuk. Als u daarnaast  
Terra Maris wilt bezoeken, 
betaalt u  3,50 entree  
per leerling; gratis entree 
voor begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen eventueel 
alleen entree museum, 
de NME activiteit is gratis.

kerndoelen  
39, 40, 41
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groep 
5 t/m 8
begeleiders 
leerkrachten en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
ca. 1,5 uur
locatie 
het museum en de 
landschapstuin
periode 
gehele jaar
kosten

 1, - per reisjournaal + 
 3,50 entree per leerling; 

gratis entree voor 
begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen alleen 
entree museum, de NME 
activiteit is gratis.

kerndoelen 
40, 41, 46, 51, 52, 56

Wat leeft er allemaal in de zee voor onze 

kust? Hoe ontstaan duinen? 

Waarom was zout vroeger zo belangrijk en waar 

haalden mensen vroeger zout vandaan? En 

hoeveel kilometer dijken liggen er in Zeeland? 

Is het moeilijk om een echte landkaart van 

Zeeland te maken zoals ze dat in de 17e eeuw 

deden? Tijdens de reis door het museum wijst 

het Reisjournaal de weg door de ontstaans-

geschiedenis van het Zeeuwse landschap. De 

leerlingen zoeken, kijken, overleggen en maken 

hun eigen reisverslag in het Reisjournaal!

Museum
Reizigers
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groep 
6 t/m 8
begeleiders 
gids met leerkrachten 
en/of ouders
aantal 
maximaal 20 leerlingen 
per gids
duur  
afhankelijk van thema
locatie 
afhankelijk van thema
periode 
gehele jaar
kosten 

 35,- voor de begeleide 
activiteit t/m 20 leerlingen, 
grotere groep  55,- voor 
2 gidsen ; als u daarnaast 
Terra Maris wilt bezoeken, 
betaalt u  3,50 entree per 
leerling; gratis entree voor 
begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen eventueel 
alleen entree museum, 
de NME activiteit is gratis.

kerndoelen 
39, 40, 41, 46, 52, 56

Terra Maris ligt in de Manteling, een uniek 

natuurgebied met bos, duinen en het strand. 

Zowel het museum, als de natuur vormen 

de illustraties bij het fascinerende verhaal 

van onze museumnatuurgidsen. 

Er zijn 3 thema’s: 

 1  Van zoet naar zout 

over de invloed van zoet, zout en brak water 

en de zoute zeewind op de natuur. (2 uur)

 2  Van Toen naar Nu

over de ontstaansgeschiedenis van het 

Zeeuwse landschap (45 min, in het museum)

3  Wandeling door de Manteling 

over buigend riet, geschoren bomen, kasteel- 

grachten en loslopende damherten. (1,5 uur)

Rond
leidingen
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Zonder zand is er geen strand, maar wat is 

zand eigenlijk? 

Hoe eet een zeepok? Hoeveel zout zit er in 1 

liter zeewater? Wie eet plastic? Heeft de zee 

last van verzuring? Als èchte onderzoekers 

gaan de leerlingen op het strand aan de slag 

met het mobiele Strand-Lab en ontdekken de 

(on-)zichtbare natuur aan zee. Doen, denken, 

uitvoeren, kijken en natuurlijk alle onderzoeks-

resultaten vastleggen in het Proef-schrift!

Strand
Lab

groep 
5 t/m 8
begeleiders  
leerkracht en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
2 uur
locatie  
het strand
periode 
gehele jaar
kosten  

 27,50 voor gebruik  
van ‘Strand-Lab’. Als u 
buitenom de activiteit 
Terra Maris wilt bezoeken, 
betaalt u  3,50 entree  
per leerling; gratis  
entree voor begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen eventueel 
alleen entree museum, 
de NME activiteit is gratis.

kerndoelen  
39, 40, 41, 46
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Het Zeeuwse strand is natuurlijk bekend 

terrein. 

Maar hebben jullie ooit van het beerdiertje 

gehoord? En wie kan er 250x zijn eigen 

lichaamslengte springen? Welk diertje lijkt

op een steentje? Tijdens de StrandSafari gaan 

de leerlingen op zoek naar De Kleine Vijf. En 

daar hoort natuurlijk een Safari-uitrusting bij!

Strand
Safari

groep 
5 t/m 8
begeleiders 
gids & leerkracht 
en/of ouders
aantal 
maximaal 30 leerlingen
duur 
2 uur
locatie  
het strand
periode 
gehele jaar, afhankelijk 
van het getij (eb)
kosten 

 35,- voor de begeleide 
activiteit; als u buitenom 
de activiteit Terra Maris
wilt bezoeken, betaalt  
u  3,50 entree per  
leerling; gratis entree  
voor begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de 
basisscholen uit Veere 
en Vlissingen eventueel 
alleen entree museum, 
de NME activiteit is gratis.

kerndoelen  
39, 40, 41, 46



38

Op ontdekking in de (w)onderwaterwereld 

van schaatsenrijders, rug zwemmertjes en 

ander onderwaterleven. 

Eerst met een gids een onderwaterkijkje bij 

het zoutwateraquarium in het museum.  

Daarna gaan de leerlingen naar buiten en met 

schepnetten op zoek naar dieren, die de  

(w)onderwaterwereld van de zoetwatertuin 

bewonen. In zoet water leven andere soorten 

dieren dan in zout water! Al speurend naar de 

kenmerken van de dieren vullen de kinderen 

een (w)onderwaterpaspoort in.

(W)onder
water
wereld

groep 
4 t/m 8
begeleiders 
gids & leerkracht
en/of ouders
aantal 
maximaal 2x 15 leerlingen
duur 
1 – 1,5 uur
locatie 
de zoetwatertuin van 
Terra Maris
periode 
eind maart t/m 
september
kosten 

 35,- voor de begeleide 
activiteit +  3,50 entree
per leerling; gratis entree 
voor begeleiders

NME Walcheren  
Dankzij een gemeentelijke 
bijdrage betalen de basis-
scholen uit Veere en Vlissin-
gen alleen entree museum, 
de NME activiteit is gratis.

kerndoelen 
39, 40, 41


