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Uitstappen 3e graad 2019-2020 

 

Suikerfabriek 10/12/2019 
 
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 zichzelf, anderen, natuur of milieu 
- IVoc2: exploreren en experimenteren in de wereld rondom 
zich  

Omschrijving van de 
activiteit 

Bezoek aan de raffinaderij 
 

Integratie in het 
klasgebeuren 

Leerlingen gebruiken wat ze gezien hebben tijdens hun bezoek 
en kunnen de link leggen met hun thema over suiker.   

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. 

 

 

Doe beurs Brabanthallen 20/02/2020 
ZILLdoelen -OWsa2: ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe 

mensen in hun levensonderhoud voorzien 
-WDIw8: geloven in deeigen 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  
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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.  

Kostprijs (per kind)  

Activiteit €0 

Vervoer €2,60 

Totaal €2,60 

 

 

 

 

 

 

Adventure Parc Wavre  11/05/2020 
ZILLdoelen 

- MZgm6: kruipen, klauteren of klimmen (en afdalen) op, over 
en van stabiele en onstabiele vlakken en toestellen 
- IVzv2: Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen 
opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden 
en inzetten bij nieuwe ervaringen en in hun complexere 
situaties.  
- IKvk1: plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren 
en leven. 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Klimmen en klauteren op touwenparcours 

 

Integratie in het 
klasgebeuren 
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Dit is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Het gebrek aan klimtouwen proberen we op te vangen door 
deze sportdag. Op die manier kan er toch gewerkt worden de 
doelen van klimmen en klauteren. 

 

Kostprijs (per kind)  
Activiteit €20 

Vervoer €8 

Totaal €28 
  

 

Uraniamobiel 06/03/2020 
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, 
... 

 

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.  

Kostprijs (per kind)  

Activiteit €7,50 

Vervoer €0 

Totaal €7,50 
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