Uitstappenfiches 2de graad
KS: IK – K1 – K2 – K3
6

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Datum: 10 februari 2022

Bestemming: Technopolis
Begeleiding: Lutgarde Heusdens, Karen Bourmanne

Vooraf
ZILLdoelen

- OWte3: Eenvoudige bestaande technische systemen uit de
omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren,
evalueren en onderhouden
- SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het
realiseren van een gemeenschappelijk doel

Omschrijving van de
activiteit:

De leerlingen bezoeken het museum. Ze
experimenteren er en voeren verschillende proefjes uit.

Zo werk ik er (doelgericht)
aan in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van Techniek: proefjes die in de klas moeilijk kunnen worden
deze uitstap:
gerealiseerd, kunnen in Technopolis worden
uitgevoerd. Een wetenschappe-leuke doe-dag.

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:

17-06-2021

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€11, 65

❑ trein

❑ fiets ❑ Andere:

Vervoer

€11

Totaal

€ 22,65

KS: IK – K1 – K2 – K3
6

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Datum: 28 juni 2022

Bestemming: Steenkoolmijn te Beringen/speeltuin Bokrijk
Begeleiding: Lutgarde Heusdens, Karen Bourmanne

Vooraf
ZILLdoelen
Omschrijving van de
activiteit:

De leerlingen bezoeken het museum “Op pad met de
mijnwerker”. Geleid bezoek doorheen de mijn.

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

OWti3 Historische en natuurhistorische elementen uit hun
omgeving zoals voorwerpen, verhalen, fossielen … exploreren
en ze globaal situeren op een tijdlijn
OWte7 Vaststellen hoe hout, steenkool, aardgas, aardolie,
mest, koolzaadolie, afval … als brandstof gebruikt worden en
zo energie leveren - inzien dat energie nodig is
om materialen en grondstoffen te vervormen, te veranderen, te
bewegen, te verbinden

Dit is de meerwaarde van Ze bezoeken de historische mijngebouwen zoals
de badzaal en lampenzaal. Zo zien ze waar de mijnwerkers
deze uitstap:
zich vroeger klaarmaakten om te gaan werken. Daar horen
speciale voorwerpen bij en die krijgen ze te zien. Ze wandelen
ook doorheen de ondergrondsimulatie en krijgen nadien extra
uitleg door de gids.

Gegevens
Naam:

Steenkoolmijn Beringen be-MINE

Adres:

Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen

Contactpersoon/Gids:

Myriam Goens

Telefoon:

011 42 15 52

Email/website:

myriam.goens@beringen.be

Afstand tot de school:

40 km

Vervoerswijze:

❑ te voet ❑ bus
…………………..

❑ trein

❑ fiets ❑ Andere:

Datum reservatie:

21-06-21

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€4

Vervoer

€11

Totaal

€ 15

KS: IK – K1 – K2 – K3
6

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Datum:

Bestemming: TIENEN , zwemmen
Begeleiding: KLASJUF + TURNJUF

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.

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
…………………..

Datum reservatie:

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€1,20

Vervoer

€3

Totaal

€4,2 , 14 keer (4 keer gratis)

❑ trein

❑ fiets ❑ Andere:

