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?Uitstappenfiche extra-muros 
KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum: 26 en 27 april 2021 

Bestemming: Gent 

Begeleiding: Kizzy Mans, Joke Struyf, Liesbeth Boyen,  

 

Vooraf 
ZILLdoelen -Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid 

verandert en de kennis erover evolueert in de tijd 
-Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich 
-Zich een deel voelen van de (groep)en waartoe men behoort – ervaren 

hoe men samen gemeenschap vormt.  
Omschrijving van de 
activiteit: 

2-daagse uitstap naar Gent met: 
Stadswandeling met bezoek aan het Lam Gods 
Boottocht met gids 
het Gravensteen 
het Huis van Alijn 

Zo werk ik er (doelgericht) aan 
in de klas: 
Integratie in het 
klasgebeuren 

Project  rond ridders en jonkvrouwen + de legende van de draak van 
het Belfort  
Voorafbespreking van het Lam Gods 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

De sociale beleving: samen blijven slapen in een stad. 
Het belang kunnen ervaren van historische gebouwen. 
Veel kunnen bekijken op een korte tijd. 

 

Gegevens 

Naam: Jeugdherberg Gent ‘De Draeke’ 

Adres: St Widostraat 11, 9000 Gent 

Contactpersoon/Gids: chantal.cornand@vjh.be 

Telefoon: 03 232 72 18 

Email/website: http://www.schoolklassen.be/ 

Afstand tot de school: 105 km 

Vervoerswijze:  te voet      bus      trein      fiets      Andere: ………………….. 

Datum reservatie: 04/09/2019 
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Kostprijs (per kind) 

Activiteit € 56 (verblijf en uitstappen) 

Vervoer € 4 

Totaal € 60 

 
 

Uitstap het bos 
 

KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum: oktober 2020  

Bestemming: Oud-Heverlee  

Begeleiding: Kizzy Mans,  Liesbeth Boyen, Joke Struyf  

 

Vooraf 
ZILLdoelen  Het waardevolle van de natuur ervaren - zich verwonderen over de 

natuur en er zich over uitdrukken 
Creatief werken met beeldmateriaal naar aanleiding van een spel - 
zelfstandig beeldend spelen met materialen 
Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een 
gemeenschappelijk doel 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Daguitstap naar het speelbos in Oud-Heverlee. 
Verschillende bomen, bladeren en vruchten ontdekken. 
Mandala’s maken met gevonden materiaal uit het bos. 
Groepsspelen in het bos. 
 

Zo werk ik er (doelgericht) aan 
in de klas: 
Integratie in het 
klasgebeuren 

Thema ‘het bos in de herfst’. 
 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Groepsbevorderende activiteit. 
Natuur  

 

Gegevens 

Naam: Speelbos  

Adres: 
Weertse Dreef 1 
3050 Oud-Heverlee  

Contactpersoon/Gids: / 
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Telefoon: / 

Email/website: www.meerdaalwoud.be  

Afstand tot de school: 30 km  

Vervoerswijze:  te voet      bus      trein      fiets      Andere: ………………….. 

Datum reservatie: / 

Kostprijs (per kind) 

Activiteit € 0 

Vervoer € 10 

Totaal € 10 

 
 

Uitstap Bokrijk 
KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum:24/06/2020 

Bestemming: Bokrijk 

Begeleiding: Kizzy Mans , Liesbeth Boyen, Joke Struyf 

Vooraf 

ZILLdoelen  
-Basisvertrouwen ontwikkelen 
5 - 12 In vertrouwen nieuwe situaties tegemoet treden  
   
-Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te 
ontdekken en erover te leren 
2.5 - 12 De wereld aandachtig en met een gerichte interesse 
tegemoet treden - zich verwonderen over elke nieuwe ontdekking - 
op zoek gaan naar vertrouwde herkenningspunten en houvast   
   
-Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen 
en in de tijd situeren 
2.5 - 12 Belangstelling tonen voor het verleden, heden en de 
toekomst, hier en elders 
 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Een wandeling door het museum van Bokrijk  
Spelen in de speeltuin 

http://www.meerdaalwoud.be/
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Zo werk ik er (doelgericht) aan 
in de klas: 
Integratie in het 
klasgebeuren 

WO-thema aansluitend bij ‘later als ik groot ben ’ 
Beroepen van nu en vroeger 
 
 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Lln. zien hoe de mensen vroeger leefden , kunnen proeven, 
uitproberen, …. 

 

Gegevens 

Naam: Bokrijk 

Adres: Bokrijklaan 1, 3600 Genk 

Contactpersoon/Gids:  

Telefoon: 011 26 53 85 

Email/website: 
https://issuu.com/domeinbokrijk/docs/2018-
0853_bokrijk_scholenfolder_201 

Afstand tot de school: 48,5 km 

Vervoerswijze:  te voet      bus      trein      fiets      Andere: ………………….. 

Datum reservatie:  

 
 
 

Kostprijs (per kind) 

Activiteit €6 

Vervoer €4 

Totaal €10 

 

Uitstappenfiche ZWEMMEN 
KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum: 

Bestemming: TIENEN 

Begeleiding: KLASJUF + TURNJUF 

 

Vooraf 
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ZILLdoelen 

Doelmatig en veilig voortbewegen in het water 

5-12j  

Ongeremd en spelend bewegen in het water  

5-7j  

Waterwennen door: 

 het hoofd onder te dompelen  
 de romp horizontaal in het water brengen 
 de stuwing met de ledematen te ervaren  

7-9j  

Leren overleven door: 

gecontroleerd uit te blazen onder water gevolgd door inademen boven 
water 
de verschillende  natuurkundige krachten   te ervaren op de romp 
te drijven op rug en buik 
af te stoten van de kant en te glijden 
zich te draaien in het water, zowel rond de lengte- als de breedte-as zowel in 
horizontale als verticale positie 
te watertrappen 
zich te verplaatsen in het water op de rug en de buik 

 
 
 
 
 
 

9-12j  

Zich verplaatsen in het water op rug en buik met ofwel enkel 
armbewegingen of beenbewegingen ofwel een combinatie van beide 

9-12j  

Veilig zwemmen door het zich over een langere afstand te verplaatsen in het 
water en dit te combineren met verschillende vaardigheden zoals 
inspringen, afstoten en glijden, opduiken van materiaal, ter plaatse 
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drijven,  aquatisch ademen   , roteren rond verschillende lichaamsassen, 
watertrappen, veranderen van zwemrichting en uit het water klimmen. 

 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Leerlingen leren op hun eigen niveau, de doelen van zwemmen te 
bereiken. 

Zo werk ik er (doelgericht) aan 
in de klas: 
Integratie in het 
klasgebeuren 

/ 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Leerlingen krijgen zwemles. 

 

Gegevens 

Naam: Stedelijk Zwembad De Blyckaert 

Adres: Reizigersstraat 81, 3300 Tienen 

Contactpersoon/Gids:  

Telefoon: 016/80.48.80 

Email/website: www.tienen.be/sport 

Afstand tot de school:  

Vervoerswijze:  te voet      bus      trein      fiets      Andere: ………………….. 

Datum reservatie:  

 

 

 

Kostprijs (per kind) 

Activiteit €1,20 

Vervoer €3  

Totaal €4,2 

 

Uitstappenfiche ‘KRONKELDIEDOE 
KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum: 
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Bestemming: TIENEN 

Begeleiding: KLASJUFFEN 

 

Vooraf 
ZILLdoelen - Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven 

- Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich  
  daarover uitdrukken. 

 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Kronkeldiedoe is een mannetje dat boordevol energie 
langs verschillende oefeningen kronkelt en veert. De 
oefeningen en het materiaal werden geselecteerd in 
functie van een zo gevarieerd, attractief en 
bewegingsvriendelijk mogelijk landschap voor deze 
doelgroep. 

Zo werk ik er (doelgericht) aan 
in de klas: 
Integratie in het 
klasgebeuren 

De leerlingen krijgen verschillende spelvormen aangeboden door de 
organisatie MOEV. 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Extra sportvoormiddag voor de leerlingen. 

 

Gegevens 

Naam: MOEV 

Adres: Sporthalstraat, 3300 Tienen 

Contactpersoon/Gids: Tim Delaby 

Telefoon:  

Email/website: https://www.moev.be 

Afstand tot de school: 3,8 km 

Vervoerswijze:  te voet      bus      trein      fiets      Andere: ………………….. 

Datum reservatie:  

 

 

 

Kostprijs (per kind) 
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Activiteit €3,5 

Vervoer €60  (per rit) 

Totaal € 

 
 


