
Uitstappenfiche 3de graad 
 

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

Datum: 10 februari 2022  

Bestemming: DOE-beurs Brabanthallen  

Begeleiding: juf Joelle en juf Sarah  

  

Vooraf  
ZILLdoelen  - OWsa2: ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken 

hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien  
- WDIw8: geloven in de eigen wiskundige bekwaamheid en 
groeikracht door actief en constructief problemen op te 
lossen. Inzicht verwerven in het nut van wiskunde in studies 
en beroepen.  
  

Omschrijving van de 
activiteit:  

Bezoek aan de DOE-beurs  

 

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

In de klas wordt er les gegeven over de studiekeuze van 
volgend jaar en wordt er uitgelegd dat je studiekeuzes op 
latere leeftijd zullen gekozen worden i.f.v. een beroep dat je 
graag wilt uitoefenen.   

 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap:  

De leerlingen kunnen op actieve wijze ontdekken welke 
beroepen er allemaal bestaan.    

  

Gegevens  

Naam:  Doe-beurs   

Adres:  Brabantlaan 1, 3001 Leuven  

Contactpersoon/Gids:  Sarah Engelen  

Telefoon:  0478/45.25.68  

Email/website:  Sarah.Engelen@vbsdeduizendpoot.be  

Afstand tot de school:  25 km  

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

Datum reservatie:  Mei 2020  

  
  



  

Kostprijs (per kind)  

Activiteit  € 0  

Vervoer  € 10  

Totaal  € 10  

 

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

Datum:23 juni 2022  

Bestemming: Pennenzakrock  

Begeleiding: juf Joelle, juf Sarah en  juf Els  

  

Vooraf  
ZILLdoelen  • SErv1: zich engageren in relaties, daar deugd 

aan beleven en zich daarover   
uitdrukken.  

• DErv2: de verscheidenheid van mensen als een 
rijkdom ervaren en deze benutten  

Omschrijving van de 
activiteit:  

Een festival op kindermaat met optredens en heel veel 
randanimatie.  
  

 

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

  

 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap:  

Kinderen genieten van de spelletjes, animatie, optredens en 
eindigen het schooljaar samen, als groep (groep bevorderende 
activiteit).  

 

  

Gegevens  

Naam:  Pennenzakrock  

Adres:  Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol  

Contactpersoon/Gids:  Sarah Engelen  

Telefoon:  0478/45.25.68  

Email/website:  sarahengelen@vbsdeduizendpoot.be  

Afstand tot de school:  50 km  

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

Datum reservatie:  november 2021  



Kostprijs (per kind)  

Activiteit  €7  

Vervoer  €10  

Totaal  € 17  

 

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

Datum: 27 juni 2022  

Bestemming: zwemmen in LAGO  

Begeleiding: juf Joelle, juf Miek, juf Sarah  

  

Vooraf  
ZILLdoelen  Doelmatig en veilig voortbewegen in het water  

Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven  

  

Omschrijving van de 
activiteit:  

Zwemmen subtropisch zwembad  

 

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

  

 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap:  

In L5 en L6 is er geen zwemmen meer.  
 

  

Gegevens  

Naam:  Lago Bloesembad  

Adres:    

Contactpersoon/Gids:  Sarah Engelen  

Telefoon:  0478/45.25.68  

Email/website:  Sarah.Engelen@vbsdeduizendpoot.be  

Afstand tot de school:  20 km  

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

Datum reservatie:    

  
  
  



  
  

Kostprijs (per kind)  

Activiteit  € 10,30  

Vervoer  € 2  

Totaal  € 12,30  

 

 

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

Datum: 23 / 11 / 2021  

Bestemming: de Kruisboog  

Begeleiding: juf Sarah    

  

Vooraf  
ZILLdoelen  SEgb1  

Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven, 
aanvaarden, herkennen en in taal uitdrukken  
SEiv1  
Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de 
eigen identiteit te verliezen  
IKwn1  
Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol … is voor 
zichzelf én voor anderen. Een persoonlijk geweten ontwikkelen  
IKvk1  
Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven  
IVoc1  
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te 
ontdekken en erover te leren  
IVoc4  
Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en 
bevindingen en daaruit leren  

Omschrijving van de 
activiteit:  

- filmvoorstelling ‘Oscar en oma Rozerood’.  

 

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

-na de voorstelling : nabeschouwing  
  

 



Dit  is de meerwaarde 
van deze uitstap:  

Samen theater kijken in een theaterzaal.  
 

  

Gegevens  

Naam:  De Kruisboog  

Adres:  Sint-Jorisplein 20 – 3300 Tienen  

Contactpersoon/Gids:  Elke Wynants  

Telefoon:  016/80 56 94  

Email/website:  
elke.wynants@tienen.be  
www.dekruisboog.be  
  

Afstand tot de school:  5 km  

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

Datum reservatie:  21/04/2021  

 Kostprijs (per kind)  

Activiteit  € 4  

Vervoer  € 2  

Totaal  € 6  

 

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

Datum: 10 december 2021  

Bestemming: suikerfabriek Tienen  

Begeleiding: juf Sarah  

  

Vooraf  
ZILLdoelen  - OWsa3: ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken 

hoe mensen goederen en diensten produceren, verhandelen 
en consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt.  
- OWte9: vaststellen en uitdrukken dat technische systemen 
nuttig, duurzaam, gevaarlijk en /of schadelijk kunnen zijn 
voor zichzel, anderen, natuur of milieu  
- IVoc2: exploreren en experimenteren in de wereld rondom 
zich  
  

mailto:elke.wynants@tienen.be
http://www.dekruisboog.be/


Omschrijving van de 
activiteit:  

Bezoek aan de raffinaderij  

 

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

  

 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap:  

Hier kunnen de kinderen in levende lijve ontdekken en zien 
hoe suikerbieten verwerkt worden tot suikerklontjes. Het 
volledige proces wordt uitgelegd.   

 

  

Gegevens  

Naam:  Suikerraffinaderij Tienen  

Adres:  Aandorenstraat 1, 3300 Tienen  

Contactpersoon/Gids:  Yvette Verwilst  

Telefoon:  016/80.12.11  

Email/website:  Yvette.Verwilst@raftir.be  

Afstand tot de school:  7 km  

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

Datum reservatie:    

  
  
  

Kostprijs (per kind)  

Activiteit  €   

Vervoer  € 2,60  

Totaal  € 2,60  

 

 

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

Datum: februari 2022  

Bestemming: Het Toreke: de Romeinen  

Begeleiding: Sarah Engelen, Joëlle Vandevelde  

  

Vooraf  



ZILLdoel
en  

  
-  
OWti3  Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en  

 in de tijd situeren  
  
Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving 
van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis  
  
Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert 
en de kennis erover evolueert in de tijd  
  
Zich ervan bewust worden dat er een verschil is tussen wat historisch is 
gebeurd en meningen over wat er is gebeurd  
  
Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken waarom mensen sporen en 
verhalen uit hun leefwereld, die inzicht geven en herinneren aan een gedeeld 
verleden, bewaren  
  
  

  

Omschrij
ving van 
de 
activiteit:  

Fietsroute ‘de Romeinen’  

 

Zo werk 
ik er 
(doelgeric
ht) aan in 
de klas:  
Integrati
e in het 
klasgebe
uren  

Aansluiten bij W.O.-thema  

 

Dit  is de 
meerwaa
rde van 
deze 
uitstap:  

Lln. zien hoe de mensen vroeger leefden, leefgewoonten, voeding,   
gebruiksvoorwerpen, woning, ….  

 

  

Gegevens  

Naam:  Het Toreke  

Adres:  Grote Markt 6/3300 Tienen  

Contactpersoon/Gids:    

Telefoon:  016/80 56 66  

Email/website:  
https://toerisme.tienen.be/museum-het-toreke  
  

Afstand tot de school:  5 km  

https://toerisme.tienen.be/museum-het-toreke


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

Datum reservatie:    

  
  
  
  

Kostprijs (per kind)  

Activiteit  €7,50  

Vervoer  €0  

Totaal  €7,50  

 

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

Datum: 6 maart 2022  

Bestemming: Uraniamobiel komt naar school  

Begeleiding: juf Joelle  en juf Sarah  

  

Vooraf  
ZILLdoelen  -OWna9: onderzoeken en illustreren hoe de aarde om de 

eigen as draait en hoe de aarde, de zon en de maan ten 
opzichte van elkaar bewegen  
-IVds2: beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft 
voor later en voor anderen elders op de wereld  

Omschrijving van de 
activiteit:  

Op aanschouwelijke wijze worden de leerlingen meegenomen 
in het boeiende verhaal van sterrenkunde, weerkunde en 
ruimtevaart. De leerlingen maken een multimediale reis 
doorheen het zonnestelsel.  
De kinderen gaan ook praktisch aan de slag met een 
klasplanetarium, draaibare sterrenkaarten, zonnetelescopen, 
...  

 

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

Uitwerking van thema heelal  

 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap:  

De materialen die worden aangereikt tijdens deze voorstelling 
hebben wij niet.    

  

Gegevens  

Naam:  Uraniamobiel  

Adres:    



Contactpersoon/Gids:  Werner Hamelinck  

Telefoon:    

Email/website:  Werner.hamelinck@astroreizen.be  

Afstand tot de school:  Komt naar de school  

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

Datum reservatie:  30/06/2021  

 Kostprijs (per kind)  

Activiteit  € 7,50  

Vervoer  € 0  

Totaal  € 7,50  

  
  

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

Datum: 28 – 06 – 2022 /  
 29 – 06 - 2022  

Bestemming: VBS De Duizendpoot Bunsbeek  

Begeleiding:Juf Sarah en juf …………………..  

  

Vooraf  
ZILLdoelen  IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, 

uit te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in 
functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren  
IVzv2 Op een efficiënte manier informatie 
en leerervaringenopnemen, verwerken, weergeven (delen) en 
deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in 
complexere situaties  

Omschrijving van de 
activiteit:  

De kinderen blijven 1 nacht slapen op school. Ze stellen hun 
tenten zelf op.   

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

Deze activiteit past in het thema ‘afscheid lagere school’  

 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap:  

  

 

  

Gegevens  

Naam:  VBS De Duizendpoot  



Adres:  
Schoolstraat 28  
3380 Bunsbeek  

Contactpersoon/Gids:  Sarah Engelen  

Telefoon:  0478452568  

Email/website:    

Afstand tot de school:  Op school  

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

Datum reservatie:  /  

  
  
  

Kostprijs (per kind)  
Activiteit  € 10  

Vervoer  € 0  

Totaal  € 10  

 


