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Vormen van openluchtklassen

•bosklassen 
•ecologieklassen 
•zeeklassen 
•boerderijklassen (plattelandsklassen) 
•sneeuwklassen 
•natuurklassen 
•… 



Waarom openluchtklassen?

➢als school wil men bij het opvoeden  
  tal van waarden aanspreken,  
  vertrekkend van een nieuwe omgeving  
  en vanuit een ongewone situatie voor  
  kind én leerkracht. 
➢andere vorm van schoolhouden en  
  dagindeling. 
➢leerkrachten en kinderen leven 24/24  
  uur samen. 
➢meester wordt ‘vader’, juf wordt  
  ‘moeder’.



Wat is een ‘openluchtklas’?

➢een schoolpedagogisch gebeuren buiten  
  de muren van de school. 
➢in een openluchtcentrum voor een halve  
  week, een week of max. tien dagen. 
➢in dit centrum wordt onderwijs  
  georganiseerd. 
➢nadruk op het leren in open lucht onder  
  de vorm van projectonderwijs. 
➢vooraf geplande en uitgewerkte  
  activiteiten. 
➢in het centrum verdere verwerking van  
  de activiteiten.



Belangrijkste waarden?

❖op verstandelijk gebied: 
 - openluchtklas is GEEN vakantie 
 - het leren blijft het belangrijkste 
 - het ontwikkelen van inzichten en  
          begrippen in een ander milieu 
 - het leren ontdekken van  
          overeenkomsten en verschillen  
          met het eigen milieu 
  
 



❖op sociaal gebied: 
 - samenleven met vrienden en  
          leerkrachten is voor de kinderen  
          een enorme verrijking 
 - leren waarderen van de anderen  
          en het werk van anderen 
 - leren verantwoordelijkheid dragen      
          voor zichzelf maar ook voor de  
          anderen 
 - stilaan groeien naar ‘het groter  
          worden’ 
 - leren van elkaar 
 - leren ‘dank u’ zeggen



❖op religieus gebied: 
 - elkaar leren waarderen in het  
          samen-leven en samen-werken 
 - aandacht hebben voor waarden als     
          dankbaarheid, eerbied voor… 



Didactische werkwijzen

❖voorbereiding in de klas: 
 - kennismaking met het centrum:  
          situering, verzamelen van  
          streekinfo,… 
 - bespreken van het dagschema 
 - voorbereiden van de activiteiten  
 - verdeling van kamers 
 - leren een kaartje schrijven 
 - infoavond voor de ouders



❖tijdens de openluchtklas: 
 - echte verkenning en studie van de  
          omgeving 
 - toepassen van een brede waaier aan  
    leerplandoelen en eindtermen 
 - veel aandacht voor muzische en    
          creatieve momenten



❖na de openluchtklas periode: 
 - het delen van emoties en indrukken  
          met elkaar 
 - verdere verwerking in het werkboek 
 - maken van muurkrant, foto-  
          reportage, tentoonstelling, … 
 



Domein Pietersheim  
Lanaken

maandag 11 mei 2020- woensdag 13 mei 2020

‘Met de ridders de boer op’



Ons team

• Juf Mariëlle Wijnants 
• Juf Annick Coenen 
• Juf Mieke Haven 
• Juf Kaat Brugmans 



De reis

• Met de autobus. 
• Vertrek op school om 8u35. 
• Gordel is verplicht voor iedereen. 
• De reis duurt ongeveer 1 uur.



Domein Pietersheim Lanaken
gelegen aan de rand van het Nationaal park ‘Hoge Kempen’



Enkele sfeerfoto’s







Vakantiehuis Pietersheim

Adres: Neerharenweg 12 – 3620 Lanaken



Onze kamers

• 17 kamers van 4 personen. 
• Douche, wastafel en toilet op elke kamer. 



• 2 polyvalente ruimten met zithoek, TV ,video en DVD. 
• Professionele keuken  
• Kleine stripbibliotheek



Dagprogramma: dag 1
UUR GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3

8.35u Vertrek naar Domein Pietersheim

10.00u – 12.00u Fotozoektocht

12.00u – 13.00u Picknick (zelf te voorzien)

13.00u – 13.30u Vrij bezoek aan de kinderboerderij Vertrek naar de 
waterburcht

13.30u – 15.00u Boerderijactiviteit 
‘Heks Fluitekruid’ 

Boerderijactiviteit 
‘De donkere wereld 
van de 
pissebedden’

Bezoek aan de 
waterburcht 

15.00u – 15.45u Vieruurtje 
Vrij spelen in de 
speeltuin 

Vieruurtje 
Vrij spelen in de  
speeltuin

Terugkomst uit de 
waterburcht langs 
het kabouterpad 
Vieruurtje 
Vrij spelen in de 
speeltuin

15.45u – 17.00u Kamers verdelen + koffers uitpakken

17.00u – 18.15u Avondactiviteit: kaartjes schrijven naar het thuisfront

18.15u – 19.15u Avondeten

19.15u – 20.15u Wassen, plassen, nog een verhaaltje en dan naar bed!



Dagprogramma: dag 2

UREN GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3
7.30u – 8.15u Opstaan, wassen en aankleden

8.15u – 9.30u Ontbijt + kamers opruimen

9.30u – 11.00u Vertrek naar / 
bezoek aan de 
Waterburcht

Boerderijactiviteit 
‘Heks Fluitekruid’ 

Boerderijactiviteit 
‘De donkere wereld 
van de 
pissebedden’

11.00u – 12.00u Bezoek aan / 
terugkomst uit de 
Waterburcht langs 
het kabouterpad 
Vrij spelen in de 
speeltuin

Vrij spelen in de 
speeltuin en / of 
boswandeling 

Vrij spelen in de 
speeltuin en / of 
boswandeling

12.00u – 13.00u Lunch

13.00u – 13.30u Vrij bezoek aan de 
kinderboerderij

Vertrek naar de 
waterburcht

Vrij bezoek aan de 
kinderboerderij

13.30u – 15.00u Boerderijactiviteit 
‘De donkere wereld 
van de 
pissebedden’

Bezoek aan de 
waterburcht 

Boerderijactiviteit 
‘Heks Fluitekruid’



Dagprogramma:dag 2 (vervolg)

UUR GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3
15.00u – 15.15u Vieruurtje Terugkomst uit de 

waterburcht langs 
het kabouterpad

Vieruurtje 

15.15u – 16.45u Huis van Lotte en 
Giel

Vieruurtje 
Boerderijspel

Boerderijspel 

16.45 – 18.00u Boerderijspel Huis van Lotte en 
Giel

Boerderijspel

18.00u – 19.00u Avondeten

19.00u – 20.00u Wassen, plassen, nog een verhaaltje en dan naar bed! 



Dagprogramma: dag 3

UREN GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3
7.30u – 8.15u Opstaan, wassen en aankleden

8.15u – 9.00u Ontbijt

9.00u – 10.00u Kamers opruimen

10.00u - 12.00u Boerderijspel Boerderijspel Huis van Lotte en 
Giel 

12.00u – 13.30u Lunch  +  vrij spelen in de speeltuin

13.30u  Koffers inladen

14.00u Vertrek naar de Sint-Ritaschool

15.00u Aankomst op school



Contact met onze kinderen
• Voor het welbevinden van onze kinderen: 

gelieve geen bezoek te brengen aan het 
domein. 

• GSM/smartphone gebruik verboden. 
• Binnenkomende telefoons gaan via de 

leerkrachten. 
Enkel in dringende gevallen wordt het kind 
verwittigd. 

• Beide dagen kan u het reilen en zeilen van uw 
kind in woord en beeld volgen op de website 
www.sint-ritaschool.be 

• Via het nieuwe digitale platform Questi kan je 
ook alle info en verslagen ontvangen. 

  www.questi.be 

http://www.sint-ritaschool.be/
///ppt/Driedaagse%20Pietersheim


Prijs van onze driedaagse uitstap

Totaal:  €100
Inbegrepen in de prijs: 
• Bus heen en terug 
• 2 overnachting + maaltijden: 2 x ontbijt 

                                           2 x lunch 
                                           2 x avondeten (soep,   
        hoofdgerecht, dessert) 

• Alle activiteiten, gidsen en werkbundels 
• Tussendoortjes en drank 



Betalingssysteem

Ik betaal het bedrag van €100 in drie schijven:   
• februari 2020: €40 
• maart 2020: €30 
• april 2020:  €30 

Voor elke schijf ontvangt u een apart overschrijvings-
formulier. 

Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Ik betaal het volledige bedrag van €100 ten laatste eind 
april 2020.   

U ontvangt een overschrijvingsformulier in de loop van 
de volgende weken. 


