
met kaart en kompas in de hand op zoek naar een 
aantal gemerkte punten in het domein

Oriëntatieloop

OMSCHRIJVING
Met behulp van kaart (en eventueel kompas) gaan 
leerlingen in een natuurlijke omgeving op zoek naar 
gemerkte punten, die op de kaart uitgetekend zijn. 
De route is niet op voorhand aangeduid en wordt door 
de deelnemers zélf bepaald.Oriëntatielopen wordt best 
gemeenschappelijk aangebracht in de les Lichamelijke 
Opvoeding en Wereldoriëntatie.
Oriëntatielopen mag niet alleen gezien worden als een 
fysieke activiteit in de lessen LO; het is meteen een unieke 
gelegenheid om vakoverschrijdend te werken: 
week van het bos, lessen WO, bosklassen, sport- en 
openluchtklassen, …

DOELGROEP 3de graad lager onderwijs

DUUR halve dag / volle dag

BEGELEIDING door gespecialiseerde monitor 
en minstens 1 leerkracht

PERIODE januari - juni en 
september - december

GROEP maximum 25 leerlingen

PRIJS Volle dag: € 7,5 / leerling
Halve dag: € 4,5 / leerling

EXTRA aangepaste kledij voorzien

RESERVATIE
rechtstreeks via SVS: 051 26 50 37 
ofyannick.vanovenberghe@
westvl.schoolsport.be

LOCATIE (EN RESERVATIE)
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Oriëntatieloop 
DAGINDELING

VOORMIDDAG
- Kennismaking met kaart (en kompas voor gevorderden)
- Zoeken van herkenningspunten tijdens begeleide 

wandeling
- Steroriëntatie 

NAMIDDAG
- Omloop: de leerlingen (verdeeld in groepjes) gaan in een 

zo kort mogelijke tijd op zoek naar een 10-tal bakens. 

Voor een halve dag combineren we het programma van 
voor- en namiddag over een kortere tijdsduur)


