


VERLOOP INFO-AVOND 

 
• Welkom directeur,  woordje uitleg ontstaan &  

   doel openluchtklassen 

 

• Weekoverzicht, dag per dag 

 

• Op voorhand mee te brengen 

 

• Niet vergeten mee te geven in de bagage (of aan de 

klastitularis) 

 

• Wat we liever thuis zien dan op openluchtklassen… 

 

• Achter de schermen mee volgen wat we doen… 

 

• Contact met uw spruit(en) 
 

 

 



WAAROM 

OPENLUCHTKLASSEN? 



DE BOSGEUS 

 



EEN KRACHTIGE 

LEEROMGEVING 

Doorbreken van de 
klassituatie 

Leerwandelingen en 
observatie 

Natuurverkenning, 
wandelen 

recreatie 

Niet in een 
klaslokaal 

Inzichten door 
concrete 

ervaringen 

Actief Creatieve 
verwerking 



OPENLUCHTKLASSEN= 

WAARDE(N)VOL 

Relationele ervaring 

Leerkracht – leerling elkaar anders leren 
kennen. 

Zelfstandiger leren samenwerken 

Leren rekening houden met elkaar 

Enkele waarden aan de lijve ondervinden 



OPENLUCHTKLASSEN = 

VERANTWOORDELIJKHEI

D 

Voorbereiden op school= grote inzet 

Leerkrachten zijn 24 op 24 
verantwoordelijk 

Juf Kris en kookploeg maken gezond lekker 
eten klaar. 



WAT DE ONDERWIJSWETGEVING 

ZEGT OVER EXTRA-

MUROSACTIVITEITEN ... 

1. Schriftelijke toestemming vereist (zie brief). 

 

2. Voldoende aantal begeleiders (4). 

 

3. Voorbereiding- en evaluatieverslagen ter beschikking van inspectie 
en verificatie. 

 

4. Leerrijke en zinvolle activiteiten. 

 

5. Maximum factuur van 438 euro (max. kostprijs 130 euro).  







Uur  Activiteit 
08.10u Verzamelen 

08.45u Vertrek 

10.00u  Aankomst + installatie 

11.15u Picknick 

12.15u Bus naar Zonnebeke 

13.00u Museumbezoek Passchendaele 

(gidsbezoek) 

15.00u Te voet naar Tyne Cot. 

16.15u Tyne cot (Brits kerkhof) 

17.15u Busrit 

18.00u Avondmaal 

19.00u Vrije activiteit/crea 

21.00u Korte afsluiter & zzzz… 



Uur  Activiteit 
07.30u Opstaan + ontbijt 

09.30u Oriëntatieloop (ter plaatse) 

12.00u Warm middagmaal (Bosgeus) 

14.00u Vertrek naar Ieper (bus) 

14.30u Verkenning stad Ieper (lakei/Flanders 

Fields) 

17.30u Zwemmen 

19u00 Avondmaal (boterhammen) 

20.00u Last Post (Menenpoort) 

20.20u Busrit 

21.00u Korte afsluiter & zzzz… 

 



Uur  Activiteit 
07.30u Opstaan + ontbijt 

09.20u Vertrek naar Provinciaal domein De 

Palingbeek in Zillebeke, 

10.00u ‘Astrolab’ of ’De Ransel’ 

 

12.30u Picknick in De Palingbeek 

13.15u Busrit naar Kemmel  

13.45u Natuurwandeling o.l.v. gidsen 

17.00u  Vrije activiteit - douche 

18.30u Avondmaal 

19.30u Vrije activiteit/crea 

21.00u Korte bezinning/zz… 

 



Uur  Activiteit 
07.30u Opstaan + ontbijt 

09.20u Bus naar Diksmuide 

10.30u IJzertoren (groep 1) + met de 

billenkar/boot naar de Dodengang 

(groep 2 + 3) 

12.30u Picknick aan de IJzertoren 

13.30u IJzertoren (groep 2 + 3) + met de 

billenkar/boot naar de Dodengang 

(groep 1) 

 

15.45u Terugkeer 

17.00u Avondmaal + kampvuur +… 

21.30u Gezellige afsluiter(s) 

 



Uur  Activiteit 
7.45u Opstaan 

9.00u Ontbijt 

10.00u Opruimen 

11.00u Ontspanning/ 

bagage inladen 

12.00u Middagmaal 

13.30u Afscheidsactiviteit 

14.00u Terugkeer  

15.40u Aankomst 

 





twee keukenhanddoeken 

 gezelschapsspel(en) 

 strips of andere boeken 

Kids ID 

 medische fiche (medicatie vermelden!) 

 medicatie + uitleg (liefst geschreven in envelop) 

 wie kan: bananendozen  

ALLES 

NAAMTEKENE

N A.U.B.  



 voldoende kledij: regenkledij, sokken (2 paar per 

dag), warme truien,… 

 stevige stapschoenen,  pantoffels 

 

 toiletgerief: voldoende handdoeken (ook 

badhanddoek), bekertje, tandenborstel, tandpasta, 

zeep, kam, washand, douchegel,… 

 



 

beddengoed: onderlaken en kussensloop verplicht, 

keuze uit donsdeken of slaapzak (liefst) 

 stoffen linnenzak (of kussensloop) 

 knuffel (verplicht)! 

 stevige rugzak voor dagtocht met balpen, fluo-jasje                      

(naamtekenen a.u.b.)  

picknick voor de eerste middag + drankjes 

  



lippenbalsem  

 

Zwemzak 

 

zaklamp 



Snoep 

 

 geld 

 

 extra drankjes 

 

 waardevolle voorwerpen zoals gsm, mp3, 

computerspelletjes,… 





1. Via mail  

     (openluchtklassen.garenmarkt@gmail.com) 

 

2. Via de klasleerkracht  

    (telefoonnr. staat in leerlingenboekje) 

         Enkel in noodgevallen 

 

3. Via de directie 

         Enkel in noodgevallen 

 



Enkele sfeerbeelden… 

































En nu zijn jullie allen uitgenodigd om in 

de klas van elke juf/meester nog even 

mee te komen volgen.  

 

We vertellen jullie graag over onze 

werking doorheen het jaar! 


