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Extreme
Spinning Coaster

Plopsaland De Panne

Op zoek naar een schoolreis vol avontuur en verwondering?
Laat je verrassen door meer dan 50 spectaculaire attracties in Plopsaland De Panne,
het grootste pretpark van België, neem een duik in de waterparken Plopsaqua De Panne of Plopsaqua
Landen-Hannuit, laat je betoveren door de magische indoorwereld van Plopsa Indoor Hasselt of ga op
avontuur in Plopsa Coo, gelegen aan de Watervallen van Coo in de schitterende Belgische Ardennen!
NIEUW 2021 - PLOPSALAND DE PANNE:
Extreme Spinning Coaster - primeur in Europa!
Bereken vrijblijvend de prijs voor je klas via de scholenwebsite:
www.plopsaschools.be

Exclusieve voordelen
voor leerkrachten!*

Plopsa-FunCard:
Plopsa-Fun
€50 €99
99

1 jaar lang Plopsa-plezier aan voordeeltarief!
Koop als leerkracht je Plopsa-FunCard met maar liefst
50% korting en geniet van 1 jaar lang Plopsa-plezier!
Inwonende gezinsleden kunnen hun abonnement ≥ 1m
aankopen aan het voordelige tarief van €84,99 i.p.v.€99,99.

www.plopsafuncard.be

Plopsa-FunCard

DE PANNE

LANDEN-HANNUIT

H A SS
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Leerkrachten
GRATIS
naar de Plopsa-parken!
Als leerkracht geniet je van een GRATIS toegangsticket
tot de Plopsa-parken, bij aankoop van minstens
één ander betalend toegangsticket ≥1m.
Actie loopt t.e.m. 30/06/2021.
Actie enkel online via www.plopsaschools.be

*Op vertoon van je Lerarenkaart of een ander document dat aantoont dat je het
beroep van leerkracht uitoefent aan de toegangspoorten van een Plopsa-park.
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Verspreiding:
Nationaal Schoolreis Magazine
wordt één keer per schooljaar
gratis toegezonden aan personen in
het primair & secundair onderwijs
in België, die beslissen over de
buitenschoolse activiteiten.
Het magazine wordt tevens
toegezonden aan jeugdclubs
& -centra, ouderraden en aan
Belgische autocaronder nemingen.

Duurzaamheid:
Wij voelen ons als initiatiefnemer
van het Nationaal Schoolreis
Magazine verantwoordelijk om het
milieu zo min mogelijk te belasten.
Hoe we dat doen leest u via
www.schoolreismagazine.be/
duurzaamheid.

De schoolreis:
uitdaging en beloning
Vorig schooljaar hebben we ervaren dat alles wat we als normaal beschouwden zomaar veranderde
in een nieuw normaal. De vrijheid waaraan we gewend waren bleek ineens niet meer zo gewoon. We
leren daarmee om te gaan en we leren dat bovendien heel snel. Dat geldt zeker ook voor de schoolreisbestemmingen, voor de organisatoren van deze reizen en ook voor ons, het team van het
Nationaal Schoolreis Magazine. Want, waar iedereen het over eens is: een schooljaar zonder schoolreis is niet compleet. Dus zorgen we er samen voor dat in het ‘tijdelijk’ nieuwe normaal toch weer
volop ruimte is voor dit absolute hoogtepunt van het schooljaar.
Met deze nieuwe editie van het Nationaal Schoolreis Magazine hopen we scholen als vanouds weer
goed te kunnen begeleiden bij hun schoolreiskeuze en -organisatie. Maar ook tijdens de lockdowns
hebben we niet stilgezeten. Voor iedereen die zijn of haar schoolreis moest missen brachten we de
virtuele rondleidingen door bijvoorbeeld het Paleis voor Schone Kunsten, de 14 Brugse Musea,
Hidrodoe, Mu.ZEE, het Speelgoedmuseum, C-Mine, Technopolis, Suske en Wiske Museum en Trainworld
in beeld. De Zoo van Antwerpen opende zelfs de ZooSchool. Een andere manier om kennis te maken
met deze attracties en ‘bijna’ net zo leuk als een echt bezoek. In voorbereiding op het nieuwe seizoen
hebben we veelvuldig contact met de schoolreisbestemmingen gehad, mét de nodige extra aandachtspunten. In aansluiting hierop hebben we vorig jaar bovendien een kort verkennend onderzoek
onder scholen gehouden. De resultaten hiervan, gecombineerd met de informatie van de overheid en
de Nationale Veiligheidsraad, hebben we omgezet in een aantal handvatten die u helpen om in deze
bijzondere tijd grip te houden op het organiseren van een schoolreis die nu waarschijnlijk pittiger dan
ooit is.
We geven u in dit magazine en op onze site concrete tips om flexibel in te spelen op veranderende
situaties. Actuele updates vindt u op www.schoolreismagazine.be/corona.
Juist nu, in een tijd waarin de fysieke afstand tussen mensen groeit, willen we hetgeen we gemeenschappelijk delen vasthouden. Voor alle kinderen is de herinnering aan de schoolreis er een die je
samen deelt en een leven lang met je mee laat reizen. Voor u als organisatoren zijn zowel de uitdaging als de beloning daarom misschien wel groter dan voorheen. Wij hopen ons steentje bij te mogen
dragen aan uw succesvolle schoolreis met praktische tips, duidelijke en up-to-date informatie en
natuurlijk ook veel inspiratie. Gezamenlijk werken we zo aan duizenden nieuwe gedeelde herinneringen.
Namens het team van het Nationaal Schoolreis Magazine,

Brian Berghuis
brian@klasuitstap.be

© Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd in welke vorm dan
ook zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Publi House Publishers bv. De
informatie in deze uitgave is uitermate zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. De uitgever is evenwel niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheid en
eventuele onvoorziene gevolgen. De uitgever
draagt geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van advertenties, bijsluiters e.d.
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De traditie van schoolreizen zal
voortgezet worden
Die leuke opwinding van de leerlingen als u de schoolreis aankondigt is onbetaalbaar. Wat een
enthousiasme, vrolijkheid en nieuwsgierigheid. ‘Waar gaan we naartoe en wat kunnen we daar
allemaal zien en doen?’ De vragen vliegen u om de oren en de voorpret is compleet. De klas is niet
meer rustig te krijgen. Zo belangrijk is de uitstap. Het gezamenlijk op pad gaan is goed voor de
versterking van het groepsgevoel. Het stimuleert de sociale vaardigheden, maar ook de leerzame
kant van de uitstap mag niet onderschat worden. Het is ervarend leren.
Vorig schooljaar werden vanwege COVID-19 de schoolreisjes geannuleerd of verplaatst naar dit schooljaar. Gelukkig kunnen we straks
weer veilig op pad, want veiligheid en gezondheid van leerlingen,
leraren en begeleiders staan bij alle bestemmingen voorop. Werkelijk
alle schoolreisbestemmingen en autocarbedrijven hebben, conform
de protocollen van de Vlaamse overheid, maatregelen getroffen en
nemen hun verantwoordelijkheid. Zo kan de traditie van het heerlijke
schoolreisje, zodra de stof is gaan liggen, gelukkig voortgezet worden.
In het Nationaal Schoolreis Magazine krijgt u weer een uitgebreid aanbod van schoolreisbestemmingen. Bestemmingen voor een
daguitstap, maar ook voor meerdaagse uitstappen en schoolkampen. Bovendien geven wij u uitgebreide informatie over zaken die
belangrijk zijn voor de organisatie van een schoolreis. Zo zal het
eenvoudiger zijn om te kiezen welke uitstap bij uw doelstelling past.
Verder krijgt u in deze uitgave ook informatie over de volgende
onderwerpen:

Educatie
Bijna alles om ons heen heeft met cultuur te maken, want alles wat
door mensen tot stand is gebracht is cultuur. Daarom is het van
groot belang om kinderen van jongs af aan met cultuureducatie vertrouwd te maken. Datzelfde geldt ook voor Natuur- en Milieueducatie
Vlaanderen (NME). NME valt heel goed te integreren in de aardrijkskunde- en geschiedenislessen, maar ook in burgerschapseducatie.
De bestemmingen van cultuureducatie, zoals musea, hebben er alles

aan gedaan om hun aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor
leerlingen. Ze bieden hun collecties tegenwoordig aan op een leuke,
interactieve wijze met speelse en relevante onderwijsprogramma’s,
workshops, speurtochten en aansluitende lespakketten. Lees meer
op pagina 6.

Tips voor de organisatie van een succesvol schoolkamp
Normaal gesproken reizen ieder jaar weer schoolgroepen in groten
getale naar een mooie locatie voor hun schoolkamp. Een schoolkamp
is bij uitstek een geweldige manier om op plezante wijze het sociaal
bewustzijn van kinderen te versterken. Het is heel prettig dat de
saamhorigheid van de groep een boost krijgt als leerlingen samen
eropuit gaan. Maar hoe organiseer je zo’n meerdaagse uitstap? U
dient rekening te houden met diverse zaken om het kamp soepel
te laten verlopen. Zet een aantal vragen op een rij. Bijvoorbeeld:
wat is het doel van het schoolkamp? Wat is een geschikte locatie
voor onze groep? Wat is ons budget? Wat zijn de risico’s? En nog
veel meer belangrijke vragen. Veiligheid heeft bij groepsaccommodaties, jeugdherbergen, hostels en kamplocaties altijd de hoogste
prioriteit. De afgelopen periode hebben alle kamporganisaties hard
gewerkt achter de schermen. Ze hebben volgens de richtlijnen van
de Vlaamse overheid coronamaatregelen getroffen die passen bij
de huidige situatie. Het laatste nieuws en de meest recente maatregelen vindt u op www.schoolreismagazine.be/corona. Lees meer
op pagina 12 en 13.

Fotocredit: © Bo Li, Dreamstime.com
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Vervoer en veiligheid
Een schoolreisje is ondenkbaar zonder bus of autocar. Dat is ook wel
logisch, want de autocar is behalve veilig ook comfortabel en gezellig
en de begeleiders hebben goed zicht op de groep scholieren tijdens
de rit. Het is belangrijk om voor vertrek duidelijke gedragsregels
voor tijdens de busreis op te stellen om de uitstap veilig en soepel te
laten verlopen. Die regels zijn nu extra belangrijk in verband met de
pandemie. Door de coronauitbraak zijn de regels tijdens en rond het
busvervoer aangepast. Deze informatie vindt u op pagina 21.

België-Nederland
Ook de Nederlandse schoolreisbestemmingen hebben hard gewerkt
om u met uw klassen te ontvangen. In verband met het coronavirus
hebben ze de noodzakelijke en verplichte maatregelen getroffen Dit
jaar hebben de musea en attractie en themaparken extra hun best
gedaan om hun aanbod nog leuker en aantrekkelijker te maken. De
wereld van de schoolreizen is altijd in beweging en de coronauit
braak doet daar nog een schepje bovenop. Het leidde tot leuke,
creatieve aanpassingen en uitvindingen bij de bestemmingen. U
kunt dus nieuwe toevoegingen aan de bestemmingen verwachten.
Hoewel Nederland en België buurlanden zijn met dezelfde taal, heb
ben beide landen toch een heel andere cultuur. Dat merkt u meteen
als u de grens overgaat. De architectuur is anders en ook de infra
structuur, de bewegwijzering en natuurlijk ook het landschap. Geniet
ervan, want reizen buiten uw regio is ook nog eens leerzaam! Lees
meer vanaf pagina 26.

Online
Met het Nationaal Schoolreis Magazine als basis biedt
www.schoolreismagazine.be nog meer dan voorheen een ideale en
actuele aanvulling voor een compleet overzicht van schoolreisbe
stemmingen. U kunt heel gericht zoeken op criteria als regio, ver
maak, educatie, vervoer en/of verblijf. U vindt hier openingstijden en
tarieven maar ook handige tips voor een onvergetelijke schoolreis.
De schoolreissite is net zo informatief en overzichtelijk als dit
gedrukte exemplaar, maar is daarbij ook dynamisch en interactief.
Kijk dus zeker ook even op www.schoolreismagazine.be voor een
weloverwogen keuze!

Wij wensen u een gezellige en
interessante uitstap toe!

Als u informatie aanvraagt, een schoolreis of excursie boekt,
wilt u dan aangeven dat u door het Nationaal Schoolreis
Magazine op het idee bent gekomen? Waarschijnlijk doet u
dat nog niet, tenzij de organisatie u daar uitdrukkelijk naar
vraagt. Maar wij vragen u het Nationaal Schoolreis Magazine
altijd te noemen, omdat dat ons helpt om u te blijven helpen.
Dit magazine ontvangt uw school helemaal gratis en wij als
schoolreisteam bekostigen het met publicaties van de ver
schillende organisaties. Die zijn op hun beurt gemotiveerd
hun informatie aan ons te blijven geven als zij merken dat
hun boodschap via het Nationaal Schoolreis Magazine aan
komt. Ze komen daar normaliter echter alleen achter als zij
het hun klanten vragen. Als u ons noemt in uw communicatie
met schoolreisbestemmingen, draagt u er niet alleen aan bij
dat we u kunnen blijven helpen, het levert u in een aantal
gevallen een (extra) korting op!
Wanneer u dus via dit schoolreismagazine bijvoorbeeld naar
de website gaat van een schoolreisbestemming, check dan
vooral de vermelde speciale websites (url’s)! Nog een moge
lijkheid: op www.schoolreismagazine.be/servicebrief kunt u
een formulier invullen dat wij doorgeven aan de organisa
tie(s) van uw keuze. Wij zorgen ervoor dat zij de gewenste
informatie rechtstreeks naar u toesturen en zij weten dan
dat u via het Nationaal Schoolreis Magazine bij hen terecht
bent gekomen. Alvast bedankt namens het Schoolreisteam
en alle schoolreisorganisaties in deze mooie editie.

Gratis oriëntatiebezoeken,
opendeurdagen en inkomdagen
Heeft u uw gratis oriëntatiebezoek al gereserveerd? Zoekt u
een locatie voor uw uitstap, kamplocatie of schoolreis? Maar
weet u niet zeker of die bestemming wel geschikt is voor uw
groep? Breng dan een ‘verkennend’ bezoek aan de bestem
ming. Dan kunt u ter plekke een beeld vormen van het aan
bod en de mogelijkheden en bepalen of de locatie voldoet
aan uw eisen met betrekking tot reistijd, attracties, accom
modatie, verzamelpunten enzovoorts. Zo kunt u eenvoudiger
een keuze maken en voorbereidingen treffen. Vraag via
www.schoolreismagazine.be/orientatiebezoek uw gratis
oriëntatiebezoek aan.

Nieuwsbrief
Met de gratis digitale nieuwsbrief van het Nationaal
Schoolreis Magazine blijft u op de hoogte van het laatste
nieuws, acties en overige interessante schoolreis
wetenswaardigheden. Meld u gratis aan via de homepage
van www.schoolreismagazine.be. Onderaan kunt u heel een
voudig uw emailadres achterlaten.

Fotocredit: © Monkey Business Images Ltd, Dreamstime.com
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De kracht van cultuur-, natuur- en milieueducatie
Het Nationaal Schoolreis Magazine België biedt in elke uitgave een ruim aanbod aan culturele
instellingen en bestemmingen op het gebied van natuur en milieu. Wat deze organisaties verbindt,
is dat ze een aantrekkelijk en leerzaam programma aanbieden. Interessant en krachtig voor
leerlingen, maar ook voor leraren en organisatoren van de culturele en educatieve uitstap.
Bijna alles om ons heen heeft met cultuur te maken, want alles wat door
mensen tot stand is gebracht is cultuur. Daarom is het van groot belang
om kinderen van jongs af aan met cultuureducatie vertrouwd te maken.
Datzelfde geldt ook voor Natuur- en Milieueducatie Vlaanderen (NME).
NME valt heel goed te integreren in de aardrijkskunde- en geschiedenislessen, maar ook in burgerschapseducatie. De bestemmingen van
cultuureducatie, zoals musea, hebben er alles aan gedaan om hun
aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor leerlingen. Ze bieden
hun collecties tegenwoordig aan op een leuke, interactieve wijze met
speelse en relevante onderwijsprogramma’s, workshops, speurtochten
en aansluitende lespakketten. Meestal zijn de culturele schoolreisbestemmingen specifiek gericht op een bepaald thema, zoals ruimtevaart,
het menselijk lichaam, oorlog, natuur of techniek en dergelijke.

Cultuur en educatie op school
België heeft ook veel aanbieders van culturele en educatieve activiteiten en projecten die ze bij u op school aanbieden. Zij organiseren hun
project van A tot Z zelf op uw school en betrekken alle leerlingen bij
hun programma. Nodig ze eens uit en laat ze hun project uitvoeren.
Dan kunt u zelf ontspannen meegenieten van het programma, zonder
zelf iets te hoeven doen. Dat verdient de leerkracht ook weleens…

Cultuurkuur.be
Waarom is cultuur in het onderwijs belangrijk?
Cultuur in onderwijs is belangrijk om verschillende redenen, maar het
komt eigenlijk altijd hier op neer: door stil te staan bij de eigen cultuur en die van anderen, laat je leerlingen eigen culturele interesses,
voorkeuren en argumenten ontwikkelen. Korter gezegd, leerlingen
ontwikkelen een rijker cultureel bewustzijn. Een dergelijk bewustzijn is
erg belangrijk in de samenleving. Het bepaalt mede ons eigen denken
en doen. Het bepaalt onze identiteit. Zo kan een gebrek aan cultureel
kader leiden tot angst of racisme. Leren over cultuur kan verder ook
goed zijn voor: welbevinden, creativiteit, kansen op de arbeidsmarkt,
probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden, vaktechnische
skills, waardering van cultuur, nieuwsgierigheid, kritische zin, zelfvertrouwen, motivatie, verbaal en niet-verbaal redeneren, maatschappelijke weerbaarheid, zingeving, teamwerk en mediawijsheid.

Wat leren leerlingen als ze over cultuur leren?
Bij cultuur in de les gaat het niet alleen om feiten en kennis (bv.
stromingen opnoemen, jaartallen van buiten leren) of om bepaalde (vak)technische vaardigheden (bv. noten correct spelen op een
instrument, realistisch kunnen tekenen). Het gaat erom na te denken
over én uitdrukking te geven aan hoe mensen denken en handelen.

Museumeducatie brengt de les tot leven
In musea komt het onderwijs tot leven. Daar kunnen kinderen leren
aan de hand van de tentoongestelde tastbare voorwerpen. Dat is
ervarend leren. Het aanbod in de musea geeft leerlingen een tastbare verbinding met tijd en plaats. In musea ervaren kinderen de
evolutie van de menselijke geschiedenis en het cultureel erfgoed.
Museumeducatie biedt een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert
het analytisch en creatief denkvermogen om oplossingsgericht te
kunnen werken. Dat is belangrijk voor de skills van de 21ste eeuw.
Door het verkennen van musea krijgen leerlingen de mogelijkheid
om actief kennis te verwerven. Doelmatig bezoek aan musea kan
leiden tot ontwikkeling van vaardigheden en kritisch denken. Musea
zijn met hun lesprogramma’s daarom altijd gericht op de behoeften
vanuit het onderwijs.

Samenwerking musea en scholen
Vrijwel alle musea bieden educatieve programma´s, waarbij ze aansluiten op de diverse leergebieden van de scholen, zoals biologie, geschiedenis, burgerschapseducatie, aardrijkskunde, natuur en techniek. Op
veel plaatsen in België werken musea en scholen samen. Musea en
scholen staan samen voor de mooie uitdaging om hoogwaardige educatieprojecten te blijven ontwikkelen en samen te werken.

Natuureducatie onmisbaar voor kinderen
Wat is er nu leuker dan met een groep kinderen de natuur te verkennen? Ze kunnen allerlei dieren, zoals insecten, opsporen en bekijken.
Maar ook de flora is heel erg divers. Kastanjes, eikeltjes, bladeren en
bloemen kunnen verzameld worden om mooie herfstbakken van te
maken. Op sommige plekken in de natuur mag je zelfs boomhutten
bouwen, in bomen klimmen of in de sloot vissen. Dat is niet alleen erg
leuk, maar ook heel leerzaam. Bovendien maakt u kinderen zo ook
milieubewust en leren ze zich in te zetten voor een duurzame toekomst.
Kinderen vinden het heerlijk om buiten te zijn. Ze zitten vol energie
en het geeft een gevoel van vrijheid. Leren in de buitenlucht is goed
voor het welzijn van kinderen: geestelijk en lichamelijk. Welke activiteiten u ook doet met uw leerlingen - een praktijkles over insecten,
bosdiertjes, bladeren, vlindersoorten of oefenen hoe je een kompas
gebruikt - natuureducatie is een ervaring waar kinderen veel van
opsteken. Maar buitenactiviteiten hebben meer positieve effecten.
Kinderen leren problemen oplossen, ze trainen hun denkvaardigheden en het werken in teamverband. Onderzoek laat zien dat kinderen
die natuureducatie krijgen in de buitenlucht aanzienlijk meer vorderingen maken op het gebied van positief en actief milieugedrag.

Voor leerkrachten: Dag van de Cultuureducatie 2021
Op 11 maart zetten CANON Cultuurcel samen met het Departement
Cultuur, Jeugd en Media en FARO vzw erfgoed in de kijker. Om de
twee jaar toont de Dag van de Cultuureducatie verdiepende ideeën
en vernieuwende praktijken in cultuureducatie. Lezingen en workshops reiken inspiratie aan voor de ontwikkeling van een gedeelde
visie op cultuureducatie. Erfgoed helpt ons cultuur over generaties
en plekken heen richting en betekenis te geven. Erfgoed is een
manier om verbinding te maken met mensen en hen te betrekken
bij het vormgeven van het nu en de toekomst. Vanuit de Vooruit in
Gent en online, belichten sprekers zoals Ilja Leonard Pfeijffer, Ama
Koranteng-Kumi en Rebekka De Wit het thema erfgoed vanuit een
brede invalshoek. Bovendien delen diverse organisaties hun good
practices. Phara De Aguirre is als moderator van de partij.
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Taal- en rekenonderwijs vormen de basis in het lager onderwijs.
Het kan gebeuren dat daardoor andere vakken, zoals bijvoorbeeld
natuuronderwijs, in de knel komen. In diverse Angelsaksische landen
geven scholen veel meer aandacht aan natuureducatie. Het vak
‘science’ (natuurkunde, biologie, natuurkundige aardrijkskunde en
milieu) is daar net zo belangrijk als taal en rekenen. In heel België
vindt u kleine en grote natuurorganisaties die leuke en inspirerende natuurlessen aanbieden. Ze geven ook vaak interessante
workshops voor leerlingen, ouders en leraren. In deze uitgave van
het Nationaal Schoolreis Magazine België staan diverse aanbieders
van natuureducatie die u absoluut eens moet bezoeken. Ze hebben
geweldige programma’s waardoor leerlingen met plezier de natuur
leren waarderen.

Nationaal Schoolreis Magazine
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GENIET VAN EEN
VEILIG KLASBEZOEK
IN OPENLUCHT.
BIJ ELK GERESERVEERD KLASBEZOEK:

• gratis lespakketten op ZOOschool.be
• NIEUW gratis spelletjesboek voor elke leerling basisonderwijs*
• een terugkomticket per reservering voor 10 leerlingen

BOEK NU JE KLASUITSTAP

op ZOOplanckendael.be/scholen
Vragen? Mail naar scholen@kmda.org
of bel 03 224 89 35
* vanaf 1 maart tot 31 december 2021

8

www.schoolreismagazine.be

DE NATUUR IS DE
BESTE LEERSCHOOL
BIJ ELK GERESERVEERD KLASBEZOEK:

• gratis lespakketten op ZOOschool.be
• NIEUW gratis spelletjesboek voor elke leerling basisonderwijs*
• een terugkomticket per reservering voor 10 leerlingen

BOEK NU JE KLASUITSTAP

op ZOOantwerpen.be/scholen
Vragen? Mail naar scholen@kmda.org
of bel 03 224 89 35
* vanaf 1 maart tot 31 december 2021
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Indoor speelplezier voor kinderen tot 10 jaar
Een binnenspeeltuin waar kinderen echt kind kunnen zijn. Pretland biedt
diverse interessante formules voor schoolreizen.
Ook aan de allerkleinsten is gedacht. In ons speciaal ingerichte peutergedeelte
kunnen kinderen tot 5 jaar op ontdekking.
Binnen spelen is nog nooit zo’n feest geweest!

www.pretland.be

Ontdek
pecciiaale
onzzee ssp
mules
orrm
schoolreis--ffo
5 /kind
,20
vanaf € 4,5
sieef
usi
clu
(incl
drankje!)

Hasselt - Linter - Gent - Sint-Niklaas - Mouscron -- Aalst (Medio 2019)

Beleef water!
Ontdek Hidrodoe met je klas!
Reserveer je tickets via
www.hidrodoe.be

De ideale
schooluitstap

een wereld van water
Haanheuvel 7,
2200 Herentals (B)

10

www.schoolreismagazine.be

Alle laatste
nieuwtjes op:

CORONA
PROOF

Eindelijk terug op uitstap?
Bellewaerde Park, een leuke
& leerrijke schoolreis.
Ontdek attracties, dieren én natuur in alle veiligheid!
Samen met je leerlingen geniet je van gevarieerde attracties,
zoals de nieuwste avonturencoaster Wakala, ontdek je
de exotische dieren en ontspan je in de prachtige natuur.
Een educatieve rondleiding laat je zelfs achter
de schermen rondsnuffelen!

Dolle waterpret in Bellewaerde Aquapark

Geniet van

voordelighget
ro

epstarief!

Info en reserveringen

www.bellewaerde.be of
aquapark.bellewaerde.be
+32 (0)10 42 17 17 (ma-vr: 10-17u)
reservations.blw@cda-parks.com

Wist je trouwens dat Bellewaerde een eigen waterpark
heeft? Hier beleeft je klas spetterend avonturen!
Je leerlingen roetsjen van glijbanen, amuseren
zich in speelzones en ontdekken
zelfs een heuse klimmuur.

Nationaal Schoolreis Magazine
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SCHOOLKAMPTIPS

Tips voor de organisatie van een succesvol
schoolkamp
Ieder jaar weer reizen schoolgroepen in groten getale naar een mooie locatie voor hun
schoolkamp. Een schoolkamp is bij uitstek een geweldige manier om op plezante wijze het sociaal
bewustzijn van kinderen te versterken. Het is heel prettig dat de saamhorigheid van de groep een
boost krijgt als leerlingen samen eropuit gaan. Maar hoe organiseer je zo’n meerdaagse uitstap?
U dient rekening te houden met diverse zaken om het kamp soepel te laten verlopen. Zet een
aantal vragen op rij. Bijvoorbeeld: wat is het doel van het schoolkamp? Wat is een geschikte
locatie voor onze groep? Wat is ons budget? Wat zijn de risico’s? En nog veel meer belangrijke
vragen. Het team van het Nationaal Schoolreis Magazine heeft alle tips van en voor organisatoren
van schoolkampen verzameld en bijeen gezet. Als u gebruik maakt van deze beproefde kennis
scheelt dat u veel werk.
Start zo vroeg mogelijk met plannen
Veel schoolkampen van het afgelopen seizoen zijn vanwege het
coronavirus verplaatst. Begin daarom zo vroeg mogelijk met het
organiseren van een schoolkamp. Als het mogelijk is een jaar van
tevoren, anders is de gekozen accommodatie mogelijk niet meer
beschikbaar. Bovendien kunnen ouders ruim van tevoren sparen voor
het kamp.

Het doel en een passende locatie
Probeer zo snel mogelijk het doel te bepalen van uw schoolkamp.
Wordt het een introductiekamp met teambuilding of wilt u met de
groep iets bestuderen, zoals de natuur (zee, bos), techniek, geschiedenis, sportactiviteiten, outdoor of heeft u een ander project in
gedachten? Bekijk ook of er mogelijkheden zijn voor vermaak in de
buurt van de groepsaccommodatie? Gaat u ver weg of blijft u in de
buurt? Dit zijn allemaal belangrijke vragen. Als u eenmaal weet wat
u wilt, kies dan een passende locatie. Er is een groot aanbod aan
accommodaties, zowel in België als in het buitenland. Daarna kunt u
aanbieders van accommodaties contacteren. Informeer of er in de
omgeving van de accommodatie bestemmingen zijn die van nut zijn
voor het doel van de uitstap.

Bezoek van tevoren de bestemming
Laat u zich niet teleurstellen en zorg ervoor dat u weet hoe de gekozen bestemming eruit ziet en wat de mogelijkheden zijn. Breng daarom altijd van tevoren een bezoek aan de locatie. Alleen dan krijgt u
een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten. Bovendien is het ook
handig om de ouders en leerlingen te informeren en een goed draaiboek samen te stellen.

Leeftijden en locatie
De leeftijd van uw leerlingengroep is iets om rekening mee te houden bij de keuze van een locatie. Het is voor jonge kinderen belangrijk dat er een flink stuk grond bij de accommodatie is om te kunnen
spelen of sporten. Bovendien is de afstand tussen uw school en de
bestemming bepalend voor de keuze van vervoer. Als u wilt fietsen,
laat dan de afstand niet langer zijn dan circa 30 kilometer.
Let er bij uw keuze op of de accommodatie een grote ruimte heeft
waar de groep kan samenkomen. Vraag of u zelf met de leerlingen
de ruimtes moet schoonhouden. Zo ja, maak dan een schema voor
corvee. Koken is ook een belangrijk onderdeel van het kampleven. Als
u dat zelf wilt doen, moet de accommodatie daar wel een geschikte
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keuken en keukenuitrusting voor hebben. Let er ook op dat er voldoende sanitair voor de groep beschikbaar is.
Vrijwel alle groepsaccommodaties hebben zich gespecialiseerd in
het ontvangen van schoolgroepen en bieden ook diverse activiteiten
of excursies aan. Mocht u met de leerlingen willen sporten, neem dan
de benodigde materialen mee. Zorg voor spelmateriaal voor de
avonden. Wilt u muziek maken? Kijk dan eerst over welke instrumenten de accommodatie beschikt. U kunt de overige instrumenten dan
zelf meenemen.

Kampactiviteiten koppelen aan studieproject
Bij een schoolkamp kunt u uitstekend activiteiten ondernemen die
gekoppeld zijn aan een studieproject op school. Denk aan vakken
zoals biologie, aardrijkskunde, geschiedenis of techniek. Stel dan in
overleg met de aanbieders van uw accommodatie een programma
samen.

Kostenplan
Als u het programma heeft vastgelegd, is het belangrijk om een duidelijk en sluitend overzicht van de kosten te maken. Kijk wat de
school zelf kan bekostigen en bereken vervolgens wat de ouders
moeten bijdragen. De belangrijkste kosten van een schoolkamp zijn
de kosten voor de accommodatie, excursies of activiteiten, maaltijden en het vervoer wanneer de groep per autocar, trein, boot of
vliegtuig reist. Met het totaal van deze kosten kunt u een begroting
maken.
Tip: informeer bij de kamplocatie/groepsaccommodatie eens naar de
mogelijkheden voor een schoolkamp buiten het schoolreisseizoen (mei/
juni). Dit kan schelen in de kosten.

Vervoer
Bij schoolreizen is de autocar het meest gekozen vervoermiddel,
maar bij schoolkampen wordt veelal gekozen voor de fiets. Dat is
zeker het geval als de reis niet ver gaat. Het is natuurlijk voordelig,
maar het vraagt ook om een strakke organisatie. U moet dan wel
rekening houden met pech en veiligheid. U kunt bij een schoolkamp
natuurlijk altijd nog voor de autocar kiezen. De autocar is veilig,
gezellig, comfortabel en overzichtelijk. De autocar is ook handig in
verband met het vervoer van bagage. Overige mogelijkheden zijn
vervoer per personenwagen en openbaar vervoer, maar beide zijn
minder overzichtelijk.

Veiligheid
Veiligheid staat voorop. Informeer daarom of uw touroperator en
accommodatie aangesloten zijn bij relevante organisaties. Alle aanbieders van schoolkampen hebben , als het goed is, een analyse van
de risico’s opgesteld. Informeer daarnaar als begeleider. Breng de
leerlingen op de hoogte van de planning van de reis en bespreek de
risico’s. Dan gaat iedereen goed voorbereid op reis. Ouders die zich
aanbieden als begeleider moeten wel bekwaam zijn. Vraag daarom
als dat kan iemand mee die een EHBO-diploma heeft. U kunt ook
informeren of de aanbieder van het kamp in het bezit is van een
EHBO-diploma. Instructeurs moeten altijd gekwalificeerd zijn bij
sportieve of avontuurlijke activiteiten.

Coronamaatregelen
Zoals hierboven vermeld gaat veiligheid vóór alles. Veiligheid
heeft bij groepsaccommodaties, jeugdherbergen, hostels
en kamplocaties altijd de hoogste prioriteit. De afgelopen
periode hebben alle kamporganisaties hard gewerkt achter de schermen. Ze hebben volgens de richtlijnen van de
Vlaamse overheid coronamaatregelen getroffen die passen
bij de huidige situatie. Op het moment dat deze editie van
het Nationaal Schoolreis Magazine België geproduceerd
werd zitten de coronamaatregelen een schoolkamp na de
Krokusvakantie gelukkig niet in de weg.

Corona-update
Het laatste nieuws en de meest recente maatregelen vindt u
op www.schoolreismagazine.be/corona. Voor gedetailleerde
maatregelen, zoals de hygiëne bij gebruik van sanitair, keuken/catering of maatregelen voor slaapplekken van de volwassen begeleiders i.v.m. de 1,5 meter afstand, mondmaskers, reserveringen, annuleringen, een gezondheidscheck,
enzovoorts, neem dan rechtstreeks contact op met de door
u gekozen kamplocatie.

Zelf koken
Als u bij de accommodatie zelf kunt koken, snuffel dan eens online
naar recepten van koken voor groepen. U moet dan wel zelf de boodschappen doen. Ga voor praktische en eenvoudige maaltijden en
maak een boodschappenlijst. Eenvoudige groepsgerechten zijn:
- Pasta’s: macaroni, spaghetti, penne.
- Rijstgerechten: nasi goreng, rijst met satéstokjes.
- Stamppotgerechten: hutspot, zuurkoolstamppot, andijviestamppot,
boerenkoolstamppot.
- Peulvruchten: erwtensoep, chili con carne.
Een barbecue is ook een gezellige optie.

Informatie voor ouders
Als u eenmaal een keuze hebt gemaakt voor het kamp en u weet het
programma, breng ouders en leerlingen daarvan dan op de hoogte.
Dat kan het best door hen een brief of e-mail met informatie te
sturen.

Maak contract gedragsregels
U kunt de ouders en leerlingen voor de zekerheid een contract laten
tekenen betreffende de gedragsregels tijdens het schoolkamp.
Verwerk daarin het gebruik van een mobiele telefoon, sociale media,
alcoholgebruik, seksueel gedrag en dergelijke zaken. Laat de ouders
en leerlingen weten wat de gevolgen zijn als de leerlingen zich niet
aan de regels houden. Indien nodig kan een leerling dan naar huis
gestuurd worden. Vermeld de mogelijke sancties in het contract en
laat deze ondertekenen.

Afspraken gebruik sociale media

wilt verspreiden. Meestal is het geen probleem, maar maak er toch
afspraken over, vooral ook met de ouders. Meld bij foto’s altijd copyright, dan voorkomt u ongewenst gebruik.

Groepsverzekering
Voor een groepsreis is een groepsverzekering noodzakelijk. Waar
moet u aan denken als u een verzekering afsluit? Er zijn diverse
mogelijkheden: aansprakelijkheidsverzekering, annuleringsverzekering, regenverzekering, reisverzekering, vernielingsverzekering, ziektekostenverzekering, geldverzekering, materiaalverzekering, medische kostenverzekering en ongevallenverzekering. Raadpleeg
daarom een deskundige voor een groepsverzekering. Uw verzekeraar kan u daarin raad geven. Het Belgische ziekenfonds vergoedt
niet alle medische kosten in het buitenland. Medische kosten zijn in
andere landen vaak hoger en daarom is het beter om een aanvullende reisverzekering af te sluiten. Denk ook aan de hoge kosten die een
ambulance en repatriëring met zich meebrengen. Het is zeker dat
een goede verzekering extra belangrijk is bij een sportief schoolkamp.

Medicijnen en aandoeningen
Alvorens u op reis gaat, moet aan de ouders toestemming worden
gevraagd voor een onverwachte spoedbehandeling die hun kind zou
moeten ondergaan en die medisch noodzakelijk is. Ouders moeten
vooraf alle belangrijke informatie over hun kind geven betreffende
ziektes, allergieën, fobieën, medicatie, diëten, bedplassen, slaapproblemen en andere ongemakken of aandoeningen. Heeft een kind
diabetes? Maak dan afspraken zodat de leerling zijn diabetes goed
onder controle kan houden. Bij de (vele) activiteiten op een kamp is
het soms noodzakelijk dat het kind één keer per nacht wordt gecontroleerd in verband met mogelijke lage glucosewaarde.

Duurzaamheid
Heel veel organisaties voor één- of meerdaagse schoolreizen, zoals
attractieparken, dierentuinen, groepsaccommodaties, buitensportorganisaties, kamplocaties en autocarbedrijven houden zich bezig met
duurzaamheid. Iedereen draagt zijn steentje bij om vervuiling tegen
te gaan. Deze organisaties hanteren een duidelijke visie in het kader
van duurzaamheid. Een behoorlijk aantal is ‘Green Key gecertificeerd’. Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Deze bedrijven doen
er alles aan om het milieu te sparen, zonder in te leveren op comfort,
kwaliteit en beleving.
Steeds meer groepsaccommodaties, kamplocaties en outdoor- &
surfkampen dringen aan om niet alleen een eigen waterfles mee te
nemen, maar ook dat leerlingen hun eigen lunchbox, drinkbekers,
borden en indien nodig bestek meenemen, in plaats van plastic pakjes en zakjes, wegwerpbekers, wegwerpbestek en rietjes. Verblijft de
groep tijdens een schoolkamp of werkweek in de buurt van de kust,
een rivier of een meer, reserveer dan eens een ochtend of middag
voor een ‘beach cleaning’. Vraag uw reisspecialist naar de mogelijkheden binnen jullie programma
Qua groepsvervoer is, op natuurlijk de fiets of te voet na, de meest
milieuvriendelijke manier om met de autocar te reizen. Vooral de
bussen met veel zitplaatsen en een hoge bezettingsgraad zijn het
minst schadelijk voor het milieu. De uitstoot wordt verdeeld over veel
personen en dit houdt de milieubelasting per persoon per kilometer
extreem laag. In combinatie met het eventuele duurzaamheidsbeleid
van het desbetreffende touringcarbedrijf maakt u daarmee een
milieubewuste keuze.

We wensen u een geweldig en succesvol
schoolkamp toe!

Let op: maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik van sociale
media tijdens de reis en in het kamp. Vergeet niet het portretrecht te
benoemen. Er zijn mensen die niet willen dat hun portret of foto’s van
hun kinderen op sociale media geplaatst worden. Vraag ook als
school schriftelijke toestemming als u foto’s of films van het kamp
Nationaal Schoolreis Magazine
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Geld, een verhaal
Museum van de Nationale Bank van België
Warmoesberg 57 – 1000 Brussel.
Maandag - vrijdag open van 9 - 17 uur.
Gesloten tijdens het weekend.

0,71

0,54

0,39

FRANK/DAG
FRANK/DAG

FRANK/DAG
www.nbbmuseum.be
FRANK/DAG

© Anaïs Callens
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Informatie : +32 2 221FRANK/DAG
22 06 – museum@nbb.be
FRANK/DAG
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BOTER
BOTER
BOTER
BOTER
BOTER
BOTER
BOTER
BOTER

Een spetterende
schoolreis in een
LAGO zwemparadijs!
Een aanbod voor groot en klein!
klein
wildwaterbaan – (banden)glijbanen – golfslagbad buitenbad – kinderbaden met waterspeeltuin –
warme lagune met watermassage – sauna - ...

Een heerlijk dagje vakantie met de hele klas!

Reservatie verplicht via de webshop.
Meer info via www.lago.be
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LAGO Beveren De Meerminnen
LAGO Brugge Olympia
LAGO Eupen Wetzlarbad
LAGO Gent Rozebroeken
LAGO Kortijk Weide
LAGO Lier De Waterperels
LAGO Mons Piscine du Grand Large
LAGO Pelt Dommelslag
LAGO Sint-Truiden Bloesembad
(opening april 2021)

www.walibi.be

NIEUW IN 2021

Vindt u ook dat uw leerlingen in 2021 iets meer verwennerij verdienen? Wilt u ze
verrassen met de beste schooluitstap ooit, in alle veiligheid? Zoekt u een originele
manier om een dagje samen te vertoeven en dit schooljaar plezant af te sluiten?
Kies dan voor de straffe sensaties van Walibi, in 2019 uitgeroepen tot het Beste
Pretpark van het land!
Van ruige achtbanen tot vliegende tapijten: onze 42 verschillende attracties
staan klaar om al uw studenten een sensationele dagtrip te bezorgen. ln Exotic World
genieten uw leerlingen bijvoorbeeld van een ritje in de exotische Tiki Waka rollercoaster,
en in Karma World proeven ze van het verre Indië in de beste attractie van 2019 :
Popcorn Revenge! ln 2021 komt er ook trouwens nóg een nieuwe zone met een erg
spannende belevenis bij : Kondaa, de langste, hoogste en snelste rollercoaster
in de Benelux. Kom deze nu al legendarische attractie temmen en beleef samen
de ultieme adrenalinestoot!
Gun uw leerlingen en leerkrachten de perfecte schooltrip in Walibi, waar ze
gegarandeerd heerlijke nieuwe herinneringen zullen maken. Contacteer ons
rechtstreeks om meer te weten over alle mogelijkheden en onze bijzonder interessante
schoolpromoties : +32 (0) 10/42.17.17 & reservations.be@walibi.com

Nationaal Schoolreis Magazine
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MAAK EEN REIS DOOR DE TIJD IN

TRAIN WORLD
Onze educatieve pakketten
zetten je op het goede spoor!
Gratis te downloaden via
www.trainworld.be/nl/scholen

Interactieve en verrassende avonturen in
de wonderlijke wereld van de trein.

MEER INFO EN RESERVEREN ?
trainworld.be
scholen@trainworld.be
+32 (0)2 224 75 88

TRAIN WORLD

Station Schaarbeek
Prinses Elisabethplein 5
1030 Brussel

Volg ons op
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Voor de plezantste schoolreis
ga je naar ‘t plezantste land!
Op vertoon
van je lerarenkaart

€24,50
p.p.

Kleuterschool

€12,00
p.p.

Basisschool

€13,50
p.p.

Middelbare school

€15,50
p.p.

10% korting op je uitstap

Bracht je vorig jaar met je school of klas ook al een bezoekje aan Bobbejaanland?
Dan krijg je nu een rechtstreekse korting van 10%** op de toegangsprijzen.

Educatieve projecten?

Op wandel -en fietsafstand van Bobbejaanland bevinden zich tal van leerrijke
projecten over het leven op het platteland.
* Per deelnemer bij reservatie voor 3 april 2021. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Eén begeleider per 15 betalende deelnemers krijgt gratis toegang.
** Niet cumuleerbaar met de vroegboekkorting of educatieve uitstappen.
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“EEN JUWEEL VAN EEN KASTEEL”

opt

VAN KLASLOKAAL NAAR RIDDERZAAL

BELLE
AanbodEPOQUE
voor scholenCENTRUM
in Kasteel Beauvoorde, Veurne
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BLANKENBERGE

Van klaslokaal
naar ridderzaal

Ontdek de belle époque met je klas!
Via een interactieve expo
ontdek je de sfeer die Blankenberge
anno 1870-1914 uistraalde.

Ontdek met de klas het magnifieke
Kasteel Beauvoorde in Veurne!

Download gratis ons educatief pakket
via de website (niveau basis- en
secundair onderwijs) en bereid zelf je
bezoek voor.

Met de interactieve rondleiding ‘Een juweel van een kasteel’
kruip je in de huid van
de KLASLOKAAL
vele kasteelbewoners.
Het spannenVAN
NAAR
RIDDERZAAL
Aanbodleert
voor je
scholen
in Kasteel
de rollen- en opdrachtenspel
alles over
ridderBeauvoorde,
Arthur dieVeurne
er alles aan deed om in zijn kasteel de middeleeuwen te laten
herleven. Welkom in zijn wondere wereld!

Of reserveer je liever een gidsbeurt
op maat van de leerlingen?

arthur
merghelynck
‘Een juweel van een kasteel’ duurt ongeveer

twee uur en is geschikt voor kinderen uit de
3de kleuterklas en de 1ste graad lager onderwijs.
Optioneel kan dit aangevuld worden met de
workshops ‘tableau vivant’, ‘schilderen op
doek’ of ‘wapenschilden maken’.

nck!

Alle info vind je op

www.belleepoquecentrum.be
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Meer info:
Reservatie:

www.kasteelbeauvoorde.be/scholen
kasteel.beauvoorde@herita.be

DE WULLOK

Blankenberge
Oostende
Oostduinkerke

MET DE SCHOOL NAAR DE
JEUGDHERBERG!

Maldegem
Brugge

Kortrijk

Gent

Antwerpen
Lier
Mechelen
BRUEGEL

Ronse

Brussel

Westerlo
Zoersel

Leuven

Plan je een meerdaagse schoolreis?
Wij zorgen voor een all-in programma met overnachtingen, maaltijden en activiteiten.
Kies simpelweg een locatie en programma op maat van jouw klas, en wij doen de rest.

De Roerdomp

Hasselt

Bokrijk

Voeren

Sankt-Vith

ZEEKLASSEN | NATUURKLASSEN | STADSKLASSEN | HERINNERINGSKLASSEN

VLAANDEREN, BRUSSEL EN SANKT-VITH

ALL

• Keuze uit 19 jeugdherbergen
• Activiteiten op maat van de groep, budget en project
• Alle maaltijden inbegrepen

IN!

Toch liever zelf aan de slag? Organiseer een reis met je eigen programma en boek enkel de overnachting(en) en maaltijden.
Gedetailleerde info vind je terug op onze scholenwebsite

www.schoolklassen.be | schoolklassen@vjh.be | +32 (0)3 232 72 18
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Beleef de dieren zoals
nergens anders!
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In Pakawi Park stap je binnen in de wondere wereld van exotische dieren. Heb
je een neus om te speuren? Met je klas naar Pakawi Park betekent een dagje
vol speuren en beleving. Ga met je klas op speurberentocht. Of kies voor een
educatief pakket met deskundige gids. Wil je graag in de schoenen van een
dierenverzorger staan? Reserveer een Activak-schoolreis op maat. Kom naar
Pakawi Park en beleef de dieren zoals nergens anders. www.pakawipark.be
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Ontdek de geheimen van het
natuurlijk mineraalwater SPA
Bezoekerscentrum in de fabriek
Spa Monopole
•
•
•
•
•
•

Vanaf de 3de tot de 6de leerjaar
Quiz: interactief ontdekkingsspel met een Tablet
1 à 1,5 uur bezoek
Informatie in het Nederlands en in het Frans
Tarief kinderen 6-12 jaar: 2,5 €
(inbegrepen: een drank en een Spa T-shirt).
Gratis voor de leerkrachten
Reservatie groepen verplicht via www.eaudysseedespa.be
Info: info@eaudysseedespa.be | 0032/491969924

Weet jij wat er in België met
radioactief afval gebeurt?
Isotopolis is een bezoekerscentrum voor scholen en groepen. Bezoekers maken er
op interactieve manier kennis met radioactiviteit en ontdekken wat er in België met
radioactief afval gebeurt. Een ervaren gids begeleidt hen.

Isotopolis is het informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen in België. Het werpt een
verhelderend licht op de complexe materie van radioactiviteit en het beheer van radioactief afval.
Isotopolis bevindt zich midden in het kloppende hart: op het terrein van Belgoprocess in Dessel.
Het is het enige bedrijf in België dat radioactieve afvalstoffen verwerkt en opslaat. Je brengt er
een bezoek aan de maquettezaal van de verwerkingsinstallatie van laagradioactief afval. Het wordt
wellicht je eerste kennismaking met de dagelijkse realiteit van radioactief afvalbeheer.
Je kunt ook een blik werpen op de demonstratieproef, waar NIRAS een deel van een bergingsmodule voor radioactief afval op ware grootte nabouwt. Je kunt er zelf aan de slag en de
oppervlaktebergingssite bouwen. Zo leer je hoe de bergingssite technisch in elkaar zit en hoe
het radioactieve afval uiteindelijk geborgen wordt. Een echte aanrader.

Kostprijs volledig gratis.
Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch
op 014 33 40 32 of via e-mail Isotopolis@belgoprocess.be.
Adres Isotopolis, Gravenstraat 73, 2480 Dessel.
Op aanvraag sturen wij u graag onze informatiebrochure.
www.isotopolis.be
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VERVOER

In de autocar begint het plezier van de
schoolreis
Een schoolreisje is ondenkbaar zonder bus of autocar. Dat is ook wel logisch, want de autocar is behalve
veilig ook comfortabel en gezellig en de begeleiders hebben goed zicht op de groep scholieren tijdens
de rit. Het is belangrijk om voor vertrek duidelijke gedragsregels voor tijdens de busreis op te stellen om
de uitstap veilig en soepel te laten verlopen. Zo zult u een geslaagde uitstap hebben.
Leerlingen moeten zich bewust zijn van het belang van een juiste
houding en gedrag in de bus of autocar. Daarom heeft de federatie
van busondernemers, de FBAA, diverse programma’s en initiatieven
opgezet om passagiers informatie te geven en ook de chauffeurs
worden begeleid. Bij het vervoeren van kinderen moeten ouders, lera
ren en begeleiders ook bewust gemaakt worden van de gedrags
reglementen in de bus. Speciaal voor deze doelgroep heeft de FBAA
een specifieke website: veiligeschoolreis.org

Begeleiders
Begeleiders moeten op de kinderen letten als ze in de bus stappen.
De handbagage moet goed opgeborgen zijn (ter voorkoming dat er
iets valt als er wordt geremd).
Eén begeleider moet dicht bij de chauffeur zitten, dan kan deze altijd
als eerste uitstappen en als laatste instappen. Informeer bij de
chauffeur of de deelnemers tijdens de reis hun gsm mogen gebrui
ken. Zorg dat u op de hoogte bent van de planning van de reis en
wanneer er gepauzeerd wordt.

Veiligheid op de eerste plaats
Veiligheid van kinderen in het verkeer is het allerbelangrijkst. Het is
daarom van groot belang hen duidelijk te maken wat de gedragsre
gels zijn in en rond de autocar. Het Instituut voor de autoCar en de
autoBus (ICB) organiseert aan het begin van elk schooljaar een train
thetrainer sessie. De opleiding heeft tot doel om alle noodzakelijke
informatie te verstrekken aan leraren en preventieadviseurs om zelf
ook lessen te kunnen geven over verkeersveiligheid in en rondom de
bus. Daarmee gaat u ontspannen op pad. De busreis zal pas geslaagd
zijn als u duidelijke afspraken hebt gemaakt met alle deelnemers van
de uitstap. Alle passagiers moeten zich aan die regels houden. Dus
zorg ervoor dat u al voor vertrek deze gedragsregels hebt doorge
nomen met alle betrokkenen.

Grondregels
Houd u aan de grondregels voor een geslaagde busreis. Een school
reis met de bus kan pas van start gaan als alle deelnemers op tijd
aanwezig zijn voor het vertrek. Zeg de scholieren dat ze ervoor moe
ten zorgen dat alle spullen ruim op tijd klaar staan, uiterlijk op de
avond voor het vertrek. De leerlingen mogen niet meer meenemen
dan noodzakelijk en ze moeten ruim op tijd zijn bij de opstapplaats.

Vertrekhalte
Bij de vertrekhalte kunnen de leerlingen het beste op anderhalve
meter van de stoeprand staan. De bus heeft die ruimte nodig om
langs de stoep te parkeren. De deelnemers mogen pas instappen als
de chauffeur dat aangeeft en de deuren volledig geopend zijn.
Eenmaal in de bus moeten alle deelnemers zo snel mogelijk gaan
zitten en hun veiligheidsgordel om doen.

Onderweg
Het is verboden om in de bus te lopen tijdens de rit. Dat is gevaarlijk.
Blijf allemaal rustig, zodat de chauffeur zijn aandacht bij het verkeer
kan houden. Onrustig en hinderlijk gedrag kan tot ongelukken leiden.
Gelukkig komt het maar zelden voor, maar er moeten noodscenario’s
zijn om de passagiers van de autocar zo snel mogelijk te evacueren
bij calamiteiten. Dat kan levens redden.

Welk busbedrijf?
Busbedrijven hebben drukke en minder drukke periodes. Dat zorgt
voor een behoorlijk prijsverschil per reisperiode. De maanden april,
mei, juni en september zijn het drukst voor de busbedrijven. Als u
dus geld wilt besparen, plan dan de schoolreis buiten deze maan
den Informeer het busbedrijf met hoeveel mensen u op pad gaat en
wat de leeftijden zijn, hoeveel bagage moet er mee, zijn er speciale
noden, enzovoorts. Zo kan de vervoerder daar rekening mee hou
den.

Telefoonnummers in noodgevallen
Wanneer er in België een ongeval is waarbij de hulpdiensten (ambu
lance of brandweer) ter plaatse moeten komen, bel dan het nummer
100 of 112. Voor hulp van de politiediensten bel 101. Als u zich in een
EUlidstaat bevindt, kunt u gratis het gemakkelijk te onthouden num
mer 112 bellen.
Bron: ICB en FBAA

Coronaprotocollen
Bij het ter perse gaan van deze editie van het Nationaal
Schoolreis Magazine België hebben we het laatste nieuws
verwerkt over de coronarichtlijnen van de Vlaamse over
heid. Mondmasker of niet? Op de bus zelf is het volgens
de Nationale Veiligheidsraad niet verplicht dat de kinde
ren en jongeren een mondmasker dragen, maar de FBAA
vraagt expliciet aan +12 om dit wel te doen, uit respect
voor de chauffeurs die voor het grootste deel +50 zijn en
dus tot de risicogroep behoren.
De passagiers ouder dan 12 jaar moeten gedurende het
hele tra ject een mondmasker of gelijkwaardig alternatief
dragen. Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5
meter afstand te houden. Tussen de kinderen en de lera
ren/begeleiders wordt tijdens het vervoer zoveel mogelijk
ruimte aangehouden. Tot de chauffeur blijft de afstand 1,5
meter; óók voor kinderen.
Bij voertuigen met twee deuren wordt enkel de achterste
deur gebruikt door de passagiers. Indien een passa
gier tekenen van ziekte zou vertonen voor het vertrek,
dient de chauffeur, in overleg met de bedrijfsleiding, de
zorgdiensten te verwittigen en elk contact met andere
personen te vermijden. Er wordt niet vertrokken alvorens
dit mogelijke risico correct is ondervangen.
Overigens heeft de Federatie van Belgische Autobus en
Autocarondernemers in samenwerking met het FCBO
o.a. een video (zie www.schoolreismagazine.be/corona)
gemaakt om een vlotte toepassing van het COVID19 pro
tocol te bewerkstelligen.
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Worriken Bütgenbach
Sport – und Freizeitzentrum

erfgoedsite
MOLA molencentrum
recreatiedomein Puyenbroeck

welkom!
IN HET HART VAN OOSTBELGIË

SPORTKLAS
Zentrum Worriken | Worriken 9 | B - 4750 Bütgenbach
Tel.: +32 (0)80 44 69 61 | info@worriken.be
www.worriken.be

gratis toegang
klasbezoek op maat met molenaar-gids
bakworkshop met molenmeel of
molenbezoek met maaldemo (op locatie)
MOLA · kasteel Puyenbrug

Puyenbrug 5 · 9185 Wachtebeke · 09 342 42 40
mola@oost-vlaanderen.be · www.oost-vlaanderen.be/mola

KEMMELBERG GAMES
De Kemmelberg draagt heel wat sporen van
de prehistorische mens. Wie was hij en waarom koos
hij deze berg als woonplaats? Met de Kemmelberg Games
kruip je in de huid van de jager-verzamelaar.
Een plan brengt je naar vijf locaties op de wandelroute
waar je telkens een game speelt. In een speltas vind je
het spelmateriaal. Prenten en begeleidend boekje tonen
hoe je het spel speelt en evalueert. Spelen doe je
naar keuze zelf of onder begeleiding.

Organiseer je met je school, je klas, of het
internaat een sportdag of een schooluitstap
in Leuven?
Kom dan zeker eens schaatsen in IJsbaan Leuven!
Scholen kunnen tijdens de lesuren genieten van
een speciaal kortingstarief.
IJsbaan Leuven is de enige ijsbaan in België die
de HELE zomer open is!

www.ijsbaanleuven.be/schoolreis
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Praktische informatie:
Start: parking Commandobunker, Lettingstraat 64, Heuvelland
Prijs materiaal: € 10 • Begeleiding: € 70 • Minimum 6 deelnemers
Materiaal te koop in Bezoekerscentrum Het Heuvelland
Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel • T: 057 45 04 55
www.toerismeheuvelland.be • toerisme@heuvelland.be
Reservering begeleider: bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

WELKOM SPEELVOGELS
IN ONZE BINNENEN BUITENSPEELTUIN
Ontdek onze 4 schoolformules via
dekloek.be en boek nu je schoolreis!
• Toegankelijk voor kinderen van alle leeftijden
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Ruime parking voor bussen
• Volledig omheind domein met hoge deurklinken
• Speel zowel binnen als buiten
n
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Kies uit
≤ 3 of ≥ 3 u
ur
spelen!

Scan
mij!

Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk (E313 afrit 20) • dekloek.be
Contacteer ons via 014 / 71 04 04 of welkom@dekloek.be •
/speeltuindekloek
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ONTDEK ONZE EDUCATIEVE PAKKETTEN
“BEERSELSE BOUWTEAMS” EN “GO ARCHEO”
TWEE INTERACTIEVE RONDLEIDINGEN IN EN
ROND HET KASTEEL MET EEN ERVAREN GIDS.
DOELGROEP: 2DE EN 3DE GRAAD LAGER ONDERWIJS
DUURTIJD: 2 UUR
KOSTPRIJS:
• € 30 / GROEP VAN +/- 20 LEERLINGEN
• € 10 ADMINISTRATIEVE KOST
• INKOM KASTEEL: € 1,00 PER LEERLING
• LEERKRACHTEN GRATIS

Met deze educatieve pakketten worden vooral de STEM- en
creatieve vaardigheden van de leerlingen uitgedaagd.
Het pakket bevat een handleiding voor de leerkrachten met:
• Algemene info over het kasteel van Beersel.
• Meer info over het concept van het educatief aanbod
‘Beerselse bouwteams’ en het verloop van het bezoek.
• Eindtermen waarbij het bezoek aansluit.
• Lessuggesties ter voorbereiding van het kasteelbezoek.

Beerselse Bouwteams

De werfleider kan de herstelwerke
n aan het kasteel van Beersel niet
alleen
uitvoeren en is daarom op zoek naar
het beste ‘Beerselse bouwteam’ om
te
helpen. Om gekozen te worden als bouw
team, moeten de leerlingen bewijzen
dat ze het kasteel en zijn (bouw)ge
schiedenis goed kennen en dat ze goed
e
‘bouwskills’ hebben!

Go Archeo

Archeologiebureaus zijn steeds op zoek
naar nieuwe medewerkers Een gids
leidt de 5 archeo-teams langs vers
chillende locaties in en rond het kast
eel
die te maken hebben met archeolo
gische vondsten die daar gedaan
zijn.
Wie beschikt er over de nodige arch
eologische vaardigheden en wil later
een
echte archeoloog worden?
V I S I T

MEER INFO OF RESERVEREN?
VISIT@BEERSEL.BE
Nationaal Schoolreis Magazine
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Het Museum voor Natuurwetenschappen
een ontmoeting tussen verleden, heden en toekomst
Levende Planeet, biodiversiteit, evolutie
en de grootste dinogalerij van Europa onder één dak
Ontdek ons educatief aanbod op www.natuurwetenschappen.be

SPEELGOED
MUSEUM

MECHELEN
VZW

SPEELS ERFGOED BELEVEN!
DUIK IN WO I EN WO II
Verken de bunkers en gangen van de Duitse verdedigingslinie Atlantikwall (WO II).
Breng een bezoekje aan Batterij Aachen, een uniek WO I-bunkercomplex. Kijk door de bril van
de Duitse soldaten met beeld, animaties en 3D-reconstructies.
Of ontdek je liever de middeleeuwen?
Maak een tijdreis naar het verdwenen vissersdorp Walraversijde in ANNO 1465.
Kies voor een rondleiding met gids, een educatief pakket of audiogids.

Ontdek ons educatief aanbod op

WWW.SPEELGOEDMUSEUM.BE
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WWW.RAVERSYDE.BE
Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende

RAVERSYDE

museum
Oudenaarde

Het mou (Museum Oudenaarde en de Vlaamse
Ardennen) is ondergebracht in het schitterend
16e eeuwse stadhuis en toont de duizendjarige
stadsgeschiedenis, de boeiende collectie
wandtapijten met een uniek restauratieatelier, naast
schilderijen en een rijke verzameling zilver.

Je kan doorheen dit alles surfen in het kielzog van onze
ervaren gidsen in het museum of tijdens een stadswandeling.
Naast het bezoek aan de vaste collectie zijn er ook allerlei
themawandelingen en -bezoeken mogelijk.
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NE DE R L A ND

Ontdek de Nederlandse bestemmingen
Vlaanderen en Nederland hebben veel gemeen, zoals de Nederlandse taal. Toch verandert de sfeer
zodra je de grens overgaat. Je bent ineens in het buitenland met een geheel andere cultuur. De
architectuur is anders, maar ook de infrastructuur, bewegwijzering en het landschap. Gelukkig
heeft Nederland heel veel schoolreisbestemmingen die de leerlingen uit België zullen verrassen en
fijne en interessante ervaringen zullen opleveren.
Thema jaar Nederland 2021: Ode aan het Landschap
Een jaar lang staat het Nederlandse landschap in de schijnwerpers.
Ontdek met uw schoolgroep bijzondere plekken in het land. Bezoek
de Nationale Parken of de Waddenzee, of ga op fortensafari. Zo
komen uw leerlingen heel veel te weten over het ontstaan van verschillende landschappen en hun belang voor de toekomst. 2021 is
een thema jaar vol activiteiten en belevenissen op verschillende
plekken in heel Nederland.
Een heel jaar lang zijn er kunstprojecten, tentoonstellingen en excursies. In de Achterhoek, Flevoland, Friesland, bij de Hollandse
Waterlinies, in Limburg, de Nationale Parken en Noord-Holland. De
eerste tentoonstelling van het thema jaar vertelt het verhaal van de
machtige Maas, de rivier die het leven van de Limburgers al eeuwenlang vormt. Kijk voor meer informatie en evenementen op
www.holland.com.

Schoolreizen en klasuitstappen in Nederland
De schoolreisbestemmingen in Nederland zijn helemaal gereed om u
met uw schoolgroep te ontvangen. De musea, attractie- en themaparken hebben hard gewerkt om hun aanbod nog leuker en interessanter te maken. Ze hebben de bestemmingen helemaal aangepast
aan de nieuwste coronamaatregelen van de overheid. Dat leverde
nog eens extra creativiteit op.
U zult daarom ook nieuwe toevoegingen aan de bestemmingen zien.
Het blijft bijzonder dat Nederland en België een heel andere cultuur
hebben, alhoewel ze buren zijn. Let maar eens op de architectuur,
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infrastructuur, bezienswaardigheden en taalgebruik. Daardoor vindt
u in Nederland weer andere leerzame en leuke schoolreisbestemmingen
dan in België. Uw leerlingen zullen zich zeker vermaken. Ook voor
een meerdaagse schoolreis naar Nederland zijn er vele voorzieningen,
zoals groepsaccommodaties. Deze accommodaties zijn helemaal
ingesteld op het ontvangen van groepen en bieden programma’s aan
die worden afgestemd op uw wensen. Door heel Nederland vindt u
groepsaccommodaties. Voor een uitgebreid en volledig overzicht
van de Nederlandse accommodaties kunt u het best kijken op onze
schoolreissite www.schoolreismagazine.be waar u onder het kopje
‘verblijf’ groepsaccommodaties vindt.

Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen
onder de 12 jaar verplicht voor reizen naar het buitenland
De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische
kinderen onder de 12 jaar: Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens
van een kind én zijn of haar foto. Ook de namen van de ouders
staan erop. De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook
opgeslagen op een elektronische chip. De Kids-ID is niet verplicht
in België, maar wel noodzakelijk voor reizen naar het buitenland. De
kaart is geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen
daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder
met een geldige identiteitskaart. De kaart is verplicht in alle landen
waar geen reispas verplicht is. De Kids-ID is meer dan alleen een
identiteitsbewijs en reisdocument. Met de dienst ‘Hallo Ouders’
biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen,
met de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de
ouders (of familie, vrienden, buren) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Werkweek bestemmingen
Nederland heeft veel leerzame en leuke bestemmingen en een ruim
aanbod aan accommodaties voor een succesvolle meerdaagse uitstap. In uw buurland zijn cultuur en landschap vaak toch weer
anders. De Nederlandse provincie Noord-Holland is bijvoorbeeld
compleet anders dan de provincies Limburg of Zeeland. Een groot
aantal accommodaties in heel Nederland is specifiek ingericht op
schoolgroepen. Zij hebben daar ook ruime ervaring mee.
Voor een uitstap naar het buitenland staan ook in deze editie van het
Nationaal Schoolreis Magazine België weer bijzondere buitenlandse
bestemmingen die u van harte zullen verwelkomen. Vaak verzorgen
ze, samen met u, een geheel op uw wensen afgestemde groepsreis
met activiteiten en overnachtingen. Ook regelen ze het vervoer tijdens de uitstap.

Magazine werkweek
Naast het Nationaal Schoolreis Magazine geven wij ook het magazine Werkweek uit. In het magazine Werkweek vindt u nog veel meer
informatie over werkweken en meerdaagse uitstappen en krijgt u
een groot aanbod van interessante bestemmingen voor een meerdaagse uitstap.
Als u het magazine Werkweek nog niet kent en het wel gratis vanaf
september wilt ontvangen, laat het ons dan weten. Het inschrijfformulier vindt u op www.werkweek.nl

Herinneringen aan de stedentrip zijn
kostbaar
Een wereld om te ontdekken
Gekke uitdrukking die u veel hoort in deze ‘virale’ tijd: de wereld op
z’n kop. Alles is anders door een virus, iedere dag weer. Dat maakt
die wereld snel een stuk kleiner. Hoeveel kleiner, dat ligt voor een
belangrijk deel aan onszelf. Want in de beperking zit ook een uitdaging. De anderhalve meter kan juist ook meer ruimte bieden om
steden en cultuurreizen anders aan te vliegen. Locaties om te ontdekken liggen binnen handbereik omdat organisatoren en touroperators de handschoen hebben opgepakt, met meer maatwerk en met
meer ingebouwde flexibiliteit in hun programma’s komen.
De meerwaarde van deze reizen is groot, waarschijnlijk nu groter en
intenser dan nog maar een jaar geleden. Het is een ervaring die er
waarschijnlijk juist in deze tijd werkelijk toe doet. Wilt u die ervaring
delen, de uitdaging aangaan en een reis organiseren dichtbij huis
naar bijvoorbeeld de Ardennen, Brugge, Antwerpen, in Nederland de
Waddeneilanden, Amsterdam, Maastricht, of bijvoorbeeld Bretagne,
Rome of Berlijn? Maak dan gebruik van de expertise van gespecialiseerde en zeer ervaren touroperators. Ze hebben een groot netwerk
van gidsen, accommodaties, chauffeurs, organisatoren en reisleiders. Zij zijn (juist nu) flexibel en zijn de beste waarborg voor veiligheid gedurende een zorgeloze trip. U vindt deze gespecialiseerde
touroperators via www.werkweek.nl/touroperators.
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Bent u op zoek naar inspiratie voor schoolreislocaties in België,
Nederland of andere steden en regio’s in Europa, of wilt u gewoon
herinneringen ophalen? Surf even langs. www.werkweek.nl/steden
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Een (school)reisje door de tijd?
Het leukste uitje,
net over de grens!
A L VA N
¤ 5,50 PER AF
KIND
O O K VO O R
GROTE
GROEPEN

ONTDEKKEN, ONTMO
BOUTENSLAAN 161B • EINDHOVEN • +31 (0)40 252 22 81
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ETEN & DOEN

Veilig, overzichtelijk én weersonafhankelijk

,
A8

€ 14,95

95

per kind

= 1 gratis
6 kinderen
begeleider

VOLG ONS

DIPPIEDOE.NL

Regen of zonneschijn, met ruim 25 attracties binnen en buiten,
wordt je schoolreis een succes. Met twee snelle achtbanen, een
grote airtrampoline en nog veel meer toffe attracties. Natuurlijk
veilig, overzichtelijk en de prijs? Die houden we lekker laag.
Nieuwsgierig? Bekijk onze attracties en alle mogelijkheden op
www.dippiedoe.nl/schoolreis
3 Ruim 25 attracties op 3.000m2 binnen- & 32.000 m2 buitenhaven
3 Nabij Eindhoven, direct aan de A2

Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best | +31 (0)499-330204 | info@dippiedoe.nl | dippiedoe.nl
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Reusachtig veel plezier...

Miniatuur Walcheren
Indoor speeltuin
Pretpark
0 - 3 land

Mini Mundi • Zep Middelburg • Podium 35
Middelburg • +31 (0)118 471010 • www.minimundi.nl

H E T CO O L ST E
SCHOOLREISJE!
Kom lekker skiën of snowboarden met
de hele klas of school! De lessen worden
gegeven aan zowel beginners als (ver)
gevorderden.
VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN:
WWW.SNOWWORLD.COM/SCHOLEN

€ 16,F
P.P. / VANA

1 UUR SKI- OF
SNOWBOARDLES
INCLUSIEF MATERIAAL
VOOR ALLE NIVEAUS

AMSTERDAM / LANDGRAAF / RUCPHEN / TERNEUZEN / ZOETERMEER
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BELGIË
AALST

Pretland

De binnenspeeltuin waar elk kind zijn
grootste fantasie beleeft!
[zie onze advertentie op pagina 10]

ADINKERKE

Plopsaland De Panne

Klaar voor een onvergetelijke schoolreis?
[Zie onze advertentie op de binnenkant
voorzijde]

ANTWERPEN

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

ZOO Antwerpen

met je klas dichter bij de dieren!
[zie onze advertentie op pagina 9]

BEERSEL

Kasteel van Beersel

Op stap met je klas naar het Kasteel
van Beersel!
[zie onze advertentie op pagina 23]

BERINGEN

Mijnmuseum Beringen

Mijnwerker voor één dag!
[zie onze advertentie op pagina 20]

BEVEREN

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

BLANKENBERGE

Belle Epoque Centrum

Beleef het Gouden Tijdperk 1870-1914.
[zie onze advertentie op pagina 18]

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

BOKRIJK

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

BRUGELETTE

Pairi Daiza

Beleef een onvergetelijke dag met uw
klas in Pairi Daiza!
[zie onze advertentie op pagina 3]

BRUGGE

Historium Brugge

Beleef de magie van de
Middeleeuwen.
[zie onze advertentie op pagina 16]

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

BRUSSEL

Europees Parlement

Het bezoekerscentrum van het
Europees Parlement!
[zie onze advertentie op pagina 7]

Museum van de Nationale Bank
van België
Kijken naar geld.
[zie onze advertentie op pagina 14]

ESSEN

Karrenmuseum

Ontdek, beleef en geniet!
[zie onze advertentie op pagina 20]

EUPEN

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

GENT

Design Museum Gent

Zin in Design?
[zie onze advertentie op pagina 25]

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

Pretland

De binnenspeeltuin waar elk kind zijn
grootste fantasie beleeft!
[zie onze advertentie op pagina 10]

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

GROBBENDONK

Binnen en buitenspeeltuin De
Kloek

Welkom speelvogels!
[zie onze advertentie op pagina 23]

HASSELT

Plopsa Indoor Hasselt

Buitengewoon veel binnenpret.
[Zie onze advertentie op de binnenkant
voorzijde]

Pretland

De binnenspeeltuin waar elk kind zijn
grootste fantasie beleeft!
[zie onze advertentie op pagina 10]

HERENTALS

Hidrodoe

Het interactieve DOEcentrum van
België.
[zie onze advertentie op pagina 10]

IEPER

Bellewaerde Park

Met de hele klas naar Bellewaerde?
Da’s pas scoren bij je leerlingen!
[zie onze advertentie op pagina 11]

KALMTHOUT

Suske en Wiske Museum

Stap in de strip in het Suske en Wiske
Museum.
[zie onze advertentie op pagina 24]

KASTERLEE

Bobbejaanland

De attracties, shows en educatieve
projecten zijn boeiend en verrassend
voor iedereen!
[zie onze advertentie op pagina 17]

KEMMEL

Heuvelland

Verrassend veelzijdig! Met de klas
naar heuvelland.
[zie onze advertentie op pagina 22]

KORTRIJK

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

Train World

Vlaamse Jeugdherbergen

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

BÜTGENBACH

Sportzentrum Worriken

Water, sport en fun.
[zie onze advertentie op pagina 22]

DESSEL

Isotopolis

Weet jij wat er in België met radioactief afval gebeurt?
[zie onze advertentie op pagina 20]

POPERNGE - WATOU

Het Plokkersheem

LINTER

Pretland

De binnenspeeltuin waar elk kind zijn
grootste fantasie beleeft!
[zie onze advertentie op pagina 10]

MALDEGEM

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

MECHELEN

Speelgoedmuseum Mechelen vzw
Een speelse klasuitstap!
[zie onze advertentie op pagina 24]

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

ZOO Planckendael

In ZOO Planckendael ontdekken je
leerlingen de hele dierenwereld in
één dag.
[zie onze advertentie op pagina 8]

MONS

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

MOUSCRON

Pretland

De binnenspeeltuin waar elk kind zijn
grootste fantasie beleeft!
[zie onze advertentie op pagina 10]

NIEUWKERKE-HEUVELLAND

Groepsverblijf De Bosgeus vzw

Van zelf kook tot vol pension, educatieve pakketten ‘stem’Noord Frankrijk.
Douvieweg 14
Telefoon: .............................. (0)493 55 78 46
Web: ......................... www.plokkersheem.be

RONSE

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

SANKT VITH

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

SINT-NIKLAAS

Pretland

De binnenspeeltuin waar elk kind zijn
grootste fantasie beleeft!
[zie onze advertentie op pagina 10]

SINT-TRUIDEN

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

SPA

L’Eaudyssée de Spa

Ontdek de geheimen van het natuurlijk mineraalwater SPA.
[zie onze advertentie op pagina 20]

STAVELOT

Plopsa COO

Een waterval van avontuur in de
Belgische Ardennen!
[Zie onze advertentie op de binnenkant
voorzijde]

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

Vlaamse Jeugdherbergen

Interactieve en verrassende avonturen
in de wonderlijke wereld van de trein.
[zie onze advertentie op pagina 16]

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

Vlaamse Jeugdherbergen

Museum voor
Natuurwetenschappen

Een ontmoeting tussen verleden,
heden en toekomst.
[zie onze advertentie op pagina 24]

Vlaamse Jeugdherbergen

Van zelfkook tot volpension.
Educatieve pakketten: WOI, Geuzen
e.a.. Er is een speelweide, speelbos en
avonturenparcours.
Dranouterstraat 24
Telefoon: ............................... (0)472 27 36 27
Web: ..................................www.bosgeus.com

OLMEN

Pakawi Park

Beleef de dieren zoals nergens anders!
[zie onze advertentie op pagina 19]

OOSTDUINKERKE

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

OOSTENDE

Raversyde

Erfgoed en natuur aan zee.
[zie onze advertentie op pagina 24]

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

OUDENAARDE

MOU Museum

Museum van Oudenaarde en de
Vlaamse Ardennen.
[zie onze advertentie op pagina 25]

VEURNE

Kasteel Beauvoorde

Ontdek met de klas het magnifieke
Kasteel Beauvoorde in Veurne!
[zie onze advertentie op pagina 18]

VOEREN

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

WACHTEBEKE

Mola, het Provinciaal
Molencentrum

Gratis toegang (klasbezoek op maat
met molenaar-gids en educatieve
mulderskar / bakworkschop met
molenmeel: € 35,-).
[zie onze advertentie op pagina 22]

WECHELDERZANDE

Mega Speelstad & Toverstad

Het leukste binnenpretpark van België.
[Zie onze advertentie op de achterzijde]

WESTERLO

Vlaamse Jeugdherbergen

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

PEER

Center Parcs Erperheide

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

LAARNE
Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

LEUVEN

IJsbaan Leuven

Zoek je een sportieve activiteit om
met je klas of school te doen als
uitstapje of als sportdag? IJsbaan
Leuven is het hele schooljaar de place
to be!
[zie onze advertentie op pagina 22]

Vlaamse Jeugdherbergen

Een dagje vakantie bij Center Parcs
Erperheide!
Erperheidestraat 2
Telefoon: .....................................(0)11 61 62 63
Web: ................... www.dagjeerperheide.be

PELT

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]

Met de school naar de Jeugdherberg!
[zie onze advertentie op pagina 18]

LIER

LAGO

Een spetterende schoolreis in een
Subtropisch Zwemparadijs van Lago!
[zie onze advertentie op pagina 14]
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NEDERLAND
BEST

Attractiepark DippieDoe

Daar willen alle kinderen naar toe!
[zie onze advertentie op pagina 29]

DALEN

Plopsa Indoor Coevorden

Een schoolreis naar een magisch
Indoor Plopsapark.
[Zie onze advertentie op de binnenkant
voorzijde]

EINDHOVEN

preHistorisch Dorp

Met je school op avontuur? Het verleden beleef je bij ons!
[zie onze advertentie op pagina 28]

HOENSBROEK

Kasteel Hoensbroek

Een reis vol kasteelavonturen!
[zie onze advertentie op pagina 27]

LANDGRAAF

SnowWorld

Het coolste uitje met de hele klas...
[zie onze advertentie op pagina 30]

MIDDELBURG

Mini Mundi

Reusachtig veel plezier...
[zie onze advertentie op pagina 30]

RIJSBERGEN

Het Aardbeienterras

Ontdek de wereld van de heerlijke
rode vrucht, een leuk, lekker, leerzaam en zeer betaalbaar schooluitstapje!
Pannenhoefsebaan 31
Telefoon: ...................... +31(0)6 50 57 76 35
Web: ............... www.hetaardbeienterras.nl

RUCPHEN

IceKart Rucphen

Het allercoolste schoolreisje. Voor de
leukste dag van het jaar!
[zie onze advertentie op pagina 30]

SnowWorld

Het coolste uitje met de hele klas...
[zie onze advertentie op pagina 30]

TERNEUZEN

SnowWorld

Het coolste uitje met de hele klas...
[zie onze advertentie op pagina 30]

VALKENBURG

Steenkolenmijn Valkenburg

Op zoek naar het zwarte goud!
[zie onze advertentie op pagina 28]

VELSEN-ZUID

SnowWorld

Het coolste uitje met de hele klas...
[zie onze advertentie op pagina 30]

ZOETERMEER

SnowWorld

Het coolste uitje met de hele klas...
[zie onze advertentie op pagina 30]

DUITSLAND
BOTTROP

Movie Park Germany

Hoera! Ik ben in de film!
[Zie onze advertentie op de binnenkant
achterzijde]
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HOERA!

MOVIE PARK GERMANY IS JARIG!
VIER MET DUITSLANDS FAMILIEPRETPARK NR. 1
HET GROOTSTE HOLLYWOOD-AVONTUUR IN DUITSLAND

 www.moviepark.nl 

