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Uitstappenfiche extra-muros 
KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum:28 en 29 en 30 oktober 2021 

Bestemming:de Kluis te Sint-Joris-Weert 

Begeleiding: Cara Jacobs/Lutgarde Heusdens/stagiaire 

 

Vooraf 
ZILLdoelen -MUge4 Diverse (kunstzinnige)cultuurervaringen opdoen en 

verwerken; de waarde en functie van kunst in de samenleving 
ervaren. 
Muge5 Muzische domeinen, hun werkvormen en 
vormgevingsmiddelen ontdekken, doelgericht kiezen en combineren 
om zich expressief te uiten. 
MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama 
met oog voor de muzische bouwstenen, werkvormen en 
vormgevingsmiddelen. 
MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende 
mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.- 
 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Muzische driedaagse in het thema EXPLOSIEF 
In deze meerdaagse workshop starten we onze ontdekkingstocht 
doorheen verschillende kunstdisciplines met een knal.  We leren 
contrasten te laten clashen om zo een knaller van een muziekstuk in 
elkaar te steken.  We gaan op zoek naar explosies binnen het theater 
of bewegingsextremen in dans.  We experimenteren met materialen 
om ons eigen kunstwerk te maken. 

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

Door de ervaring die de kinderen opdoen tijdens deze muzische 
driedaagse verder experimenteren.  Kinderen genieten van kunst en 
expressie en leren zich verder muzisch en kunstzinnig uit te drukken. 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

De sociale beleving : samen blijven slapen in de jeugdherberg.  
Experimenteren in verschillende kunstdisciplines. 

 

Gegevens 

Naam: De Kluis te Sint-Joris-Weert 

Adres: 
Kluis 1 
3051 St.-Joris-Weert 

Contactpersoon/Gids: Hans Gielen (Kluis) Maria Wilken-Keeve (Mooss) 
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Telefoon: Kluis 016 477172/Moos 016 659465 of 0486 963123 

Email/website: kluis@hopper.be/maria@mooss.org 

Afstand tot de school: 30 km 

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

Datum reservatie: 28-29-30 oktober 

Kostprijs (per kind) 

Activiteit €80 (verblijf) + €50 (workshops) = €130 

Vervoer €20 

Totaal €150 

 
 

 
Uitstappenfiche 

KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum:26 januari 2021 

Bestemming: Museum voor natuurwetenschappen 

Begeleiding: Cara Jacobs/Lutgarde Heusdens 

 

Vooraf 
ZILLdoelen -OWti3 : Historische en natuurhistorische elementen uit hun 

omgeving zoals fossielen exploreren en ze globaal situeren op een 
tijdlijn. 
OWti5 Onderzoeken van de voorgeschiedenis en de evolutie van 
elementen uit de natuur zoals fossielen … 
OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende 
organismen door een specifieke lichaamsbouw, houding of handeling 
aangepast zijn om in hun omgeving te functioneren  en te overleven. 
- 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Rondleiding door een gids doorheen het museum van de dino’s. 
Kinderen krijgen daarna zoekopdrachten in het museum van de 
dino’s. 
Ze nemen deel aan een natuuratelier.  Ze leren het werk van een 
archeoloog kennen, door op zoek te gaan naar fossielen en hiervan 
een gipsafdruk te maken. 
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Zo werk ik er (doelgericht) aan 
in de klas: 
Integratie in het 
klasgebeuren 

Groepsopdrachten rond de verschillende soorten dino’s.  Ieder 
groepje stelt zijn dino voor aan de anderen. 
Muzische verwerking. 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

Kinderen tonen zeer veel interesse in de wereld van de dino’s.  Door 
een doe-activiteit het werk van een archeoloog leren kennen. 

 

Gegevens 

Naam: Museum voor Natuurwetenschappen 

Adres: 
 Vautierstraat 29 
1000 Brussel 

 

Contactpersoon/Gids: Peggy Gabriel <pgabriel@naturalsciences.be> 

Telefoon: +32 (0)2 627 42 52/ 02 627 42 11 

Email/website: info@natuurwetenschappen.be 

Afstand tot de school: 45 km 

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

Datum reservatie: Dinsdag 26 januari 2021 

 

 

 

Kostprijs (per kind) 

Activiteit €6(Prijzen museum kunnen nog aangepast worden) 

Vervoer €2 

Totaal €8 

 

 
 
 

Uitstappenfiche 
KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum:29 juni 2021 

Bestemming: Het Vinne  
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Begeleiding: Lutgarde Heusdens en Cara Jacobs 

 

Vooraf 
ZILLdoelen -OWna2: In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen 

waarnemen, onderzoeken, benoemen en ordenen 
-SErv1: Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich 
daarover uitdrukken  
 

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Wandeling van het huis van juf Lutgarde naar het 
Vinne(ongeveer 4 km) 

- Talentenjacht: aan de slag in de natuur:  

 Met de natuur als inspiratiebron gaan de kinderen op 
tocht langs de mooiste plekken van Het Vinne. 

 Aan de hand van de opdrachten ontdekken ze hun eigen 
krachten en talenten.  

- Spelen in de speeltuin 
Leerlingen worden gebracht door de ouders naar het huis van juf 
Lutgarde. ’s Avonds worden ze door de ouders afgehaald aan het 
Vinne door de ouders.  
 

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

 

Dit  is de meerwaarde van 
deze uitstap: 

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

 

Gegevens 

Naam: Het Vinne 

Adres: Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw 

Contactpersoon/Gids: Koen Tuerlinckx 

Telefoon: 011 78 18 19 

Email/website: www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw 

Afstand tot de school: 
Leerlingen worden ’s morgens naar juf Lutgarde te Zoutleeuw 
gebracht door de ouders.  

Vervoerswijze:  te voet      bus      trein      fiets      Andere: ………………….. 
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Datum reservatie: 19 juni 2019 

 

 

 

Kostprijs (per kind) 

Activiteit €4 + €2 consumptie 

Vervoer €0 

Totaal € 6  

 
 

Uitstappenfiche ‘ALLES MET DE BAL’ 
KS: IK – K1 – K2 – K3                      LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  Datum: 

Bestemming: TIENEN 

Begeleiding: KLASJUFFEN 

 

Vooraf 
ZILLdoelen - Een voorwerp in beweging brengen en/of houden 

  Tikken, toetsen, slaan, werpen, stoten, slingeren, schoppen,  
  dribbelen, drijven. 
   Vangen of stoppen en doorspelen. 
- Voldoende kracht, lenigheid, uithouding en snelheid  
  ontwikkelen. 
- Gewetensvol en verantwoord handelen 
 
 

Omschrijving van de 
activiteit: 

Alles met de bal is een bewegingslandschap ontwikkeld rond de 
magische wereld van de bal en is een voorbereiding op het 
aanleren van de klassieke balsporten in ploegverband. 
Er wordt op 3 verschillende plateaus gewerkt: 

 een ballenmarkt die de leerlingen doorlopen in circuitvorm 
 ballenestafettes waarbij de leerlingen met elkaar spelen 
 ploegspelen waarbij de leerlingen 'samen' tegen elkaar spelen 

 

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

De leerlingen krijgen verschillende spelvormen aangeboden door de 
organisatie MOEV. 
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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) 

Activiteit €3,5 

Vervoer €60  (per rit) 

Totaal € 

 

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

Bestemming: TIENEN 

Begeleiding: KLASJUF + TURNJUF 

 

Vooraf 
ZILLdoelen 

Doelmatig en veilig voortbewegen in het water 

5-12j  

Ongeremd en spelend bewegen in het water  
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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 
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. 
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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 

 
 


