
een excursie door landschap en tijd in De Palingbeek

Veldwerk tabletexcursie
Landschap 

OMSCHRIJVING
In deze  module worden de leerlingen in groepjes 
autonoom uitgestuurd in het Palingbeekdomein. Aan de 
hand van een tablet gaan ze gericht opdrachten afwerken  
via een vijftal excursiepunten verspreid in het domein over 
een traject van +/- 5 km. In de opdrachten gaan de  
leerlingen o.a. gestuurde waarnemingen verrichten van 
de omgeving, via groepswerk conclusies en standpunten 
innemen, via nieuwe media taakgericht werken en zich 
oriënteren in een onbekende omgeving. Doorheen de 
opdrachten is het ook heel belangrijk dat de leerlingen 
respectvol omgaan met materiaal, milieu en mensen. 

DOELGROEP 3de graad secundair onderwijs
ASO en TSO 

DUUR 3 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart - juni en 
september - november

GROEP maximum 24 leerlingen  

PRIJS €60

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

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



Veldwerk tabletexcursie Landschap 
VERLOOP
Na een gezamenlijke briefing omtrent het gebruik van de 
media en organisatorische afspraken worden de leerlingen 
autonoom uitgestuurd in het Palingbeekdomein. Aan de 
hand van een tablet gaan ze gericht opdrachten afwerken  
via een vijftal excursiepunten verspreid in het domein 
over een traject van +/- 5 km. De digitale excursiebundels 
worden nadien voor een mogelijke verwerking online 
doorgestuurd naar de eigen school.  

METHODIEK / WERKVORMEN
o.a. groepswerk / nieuwe media en digitale instrumentaria / 
opdrachten met open einde / verwerking op school 

MATERIAAL
tablet / gps / kompas / kaart     

LEERLINGEN LEREN IN DEZE MODULE…
- gestuurde waarnemingen verrichten van de omgeving
- via groepswerk conclusies en standpunten in te nemen
- via nieuwe media taakgericht werken
- gebruik maken van de digitaal aangeboden informatie
- zich organiseren om in groep een opdracht af te werken
- zich oriënteren in een onbekende omgeving
- met respect omgaan met materiaal, milieu en mensen


