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 Uitstappen 1ste graad 2019-2020 

Gallo-Romeins museum 10/03/2020 
 

Begeleiding: Kizzy Mans, Liesbeth Boyen, JokeStruyf, 
 
ZILLdoelen  -Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in 

de tijd situeren 
• 4 - 12j Nieuwsgierig zijn naar archeologie 

 
-Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en 
erover te leren 

• 2.5 - 12j (Aangeboden) kansen om te exploreren en te 
experimenteren aangrijpen  

 
-Een mondelinge boodschap verwerken 

• • Informatie herkennen en selecteren (in mededelingen, vragen, 
instructies 

Omschrijving 
van de 
activiteit: 

Workshop “De oermens” in drie verschillende groepen 
 

Integratie in het 
klasgebeuren 

Wo thema: Heel, heel lang geleden… 
 

Dit is de 
meerwaarde 
van deze 
uitstap: 

Lln. zien en ervaren hoe de oermensen leefden…. 
 

Kostprijs (per kind) 

Activiteit €5,50 

Vervoer €8,70 

Totaal €14,20 
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Bokrijk 25/06/2020 
 
Begeleiding: Kizzy Mans , Liesbeth Boyen, Joke Struyf 
 
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 + workshop  
Spelen in de speeltuin   

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, ….  

Kostprijs (per kind)  

Activiteit € 7,50 

Vervoer € 8,90 

Totaal € 16,40 
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