Uitstappenfiche 1ste graad
KS: IK – K1 – K2 – K3
–5–6

LS: 1 – 2 – 3 – 4

Datum: 12/ 11 / 2021

Bestemming: De Roos Glabbeek, toneel
Begeleiding: juf Joke en juf Liesbeth

Vooraf
ZILLdoelen

Omschrijving van de
activiteit:

MUgr1, De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting
in het kunstzinnige, de verbeelding, de creativiteit en het
esthetische
MUgr5, Inspelen op de muzische beleving van anderen
Toneelvoostelling van het Zuiderhuis in de Roos in Glabbeek.
Georganiseerd door de gemeente Glabbeek .

Zo werk ik er
-na de voorstelling : nabeschouwing
(doelgericht) aan in de
klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde Samen theater kijken in een theaterzaal.
van deze uitstap:

Gegevens
Naam:

De Roos

Adres:

Grotestraat 33
3380 Glabbeek

Contactpersoon/Gids:
Telefoon:

0475 26 38 30

Email/website:

agb@glabbeek.be

Afstand tot de school:

5 km

Vervoerswijze:

❑ te voet x bus ❑ trein
…………………..

Datum reservatie:

09/06/2021

❑ fiets

❑ Andere:
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Kostprijs (per kind)
Activiteit

€0

Vervoer

€0

Totaal

€0

KS: IK – K1 – K2 – K3
6

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Datum: 27/11/2021

Bestemming: Tongeren
Begeleiding: Liesbeth Boyen, Joke Struyf,

Vooraf
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, instructie…

Omschrijving van de
activiteit:

Groep 1: 10.30-12.30 uur: ‘De oermens’ – in atelier I
(rondleiding 1.00 uur + 1.00 uur atelier)
Groep 2: 10.30-12.30 uur: ‘De oermens’ – in atelier III
(rondleiding 1.00 uur + 1.00 uur atelier)
Groep 3: 10.30-12.30 uur: ‘De oermens’ – in atelier I
(atelier 1.00 uur + 1.00 uur rondleiding)

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

Wo thema: Heel, heel lang geleden…
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Dit is de meerwaarde van
deze uitstap:

Lln. zien en ervaren hoe de oermensen leefden….

Gegevens
Naam:

Gallo Romeins museum

Adres:

Kielenstraat 15, 3700 Tongeren

Contactpersoon/Gids:

Huberte Renaers

Telefoon:

012 670 340

Email/website:

huberte.renaers@stadtongeren.be

Afstand tot de school:

55 km

Vervoerswijze:

❑ te voet ❑ bus
…………………..

Datum reservatie:

03/07/2019

❑ trein

❑ fiets ❑ Andere:

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€7

Vervoer

€ 11

Totaal

€ 17

KS: IK – K1 – K2 – K3
6

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Datum: 19 mei

Bestemming: Technopolis
Begeleiding: Liesbeth Boyen en Joke Struyf

Vooraf
ZILLdoelen

OWte1, Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige
technische systemen gemaakt zijn van grondstoffen , ingrediënten,
materialen en/of onderdelen
OWte3, Eenvoudige bestaande technische systemen uit de
omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en
onderhouden
OWte5, Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap , techniek
en de samenleving elkaar beïnvloeden
OWsa3, Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken
hoe mensen goederen en diensten produceren, verhandelen

VBS De Duizendpoot • Schoolstraat 27 • 3380 Bunsbeek • Tel. 016 77 75 20

en consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt
Omschrijving
van de
activiteit:

De kinderen experimenteren in het kinder – doe – centrum.

Zo werk ik er
(doelgericht)
aan in de klas:
Integratie in
het
klasgebeuren
Dit is de
meerwaarde
van deze
uitstap:

Deze activiteit vindt plaats tijdens het thema: ‘Later als ik groot ben’.

De kinderen ervaren en onderzoeken de wereld op kindermaat. Ze gaan op
ontdekkingstocht door de stad, het park, de werf en leren bij over het
menselijk lichaam.

Gegevens
Naam:

Technopolis

Adres:

Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Contactpersoon/Gids:
Telefoon:

015 34 20 00

Email/website:

technopolis.be

Afstand tot de school:

56 km

Vervoerswijze:

❑ te voet ❑ bus
…………………..

Datum reservatie:

30-04-‘19

❑ trein

❑ fiets ❑ Andere:

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€8

Vervoer

€ 11

Totaal

€ 19
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KS: IK – K1 – K2 – K3

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Datum: 28 – 06 – 2022 of 23/6/2022

Bestemming: Bokrijk
Begeleiding: 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

Zo werk ik er (doelgericht) aan
in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
deze uitstap:

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

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/20180853_bokrijk_scholenfolder_201
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Afstand tot de school:

48,5 km

Vervoerswijze:

❑ te voet

❑ bus ❑ trein

❑ fiets ❑ Andere: …………………..

Datum reservatie:

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€2 (toegang Bokrijk)

Vervoer

€2

Totaal

€4

KS: IK – K1 – K2 – K3
5–6

LS: 1 – 2 – 3 – 4 –

Datum: 17 – 06 – 2021 /
25 – 06 - 2021

Bestemming: VBS De Duizendpoot Bunsbeek
Begeleiding: Juf Liesbeth en Juf Joke

Vooraf
ZILLdoelen

Omschrijving van de
activiteit:

Zo werk ik er (doelgericht)
aan in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
deze uitstap:

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 leerervaringen
opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden
en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties
De kinderen blijven 1 nacht slapen op school. Ze gaan met
de bus naar de supermarkt en koken zelf.

Deze activiteit past in het thema: ‘Later als ik groot ben.’.

We zien deze activiteit ook als voorbereiding op de citytrip
van het komende schooljaar.

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€5

Totaal

€5
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Zwemmen

Vooraf
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 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

€42 , 14 keer (4 keer gratis)
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