
EDUCATIEF AANBOD VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS  

Bulskampveld - najaar 2020 

 

Om het educatief aanbod op een veilige manier te kunnen organiseren, wordt er in het najaar van 

2020 met een aanbod gewerkt aangepast aan het pandemieniveau op dat moment. We gaan er 

van uit dat we in september van start kunnen gaan in pandemieniveau GEEL. 

 

PANDEMIENIVEAU GROEN 

 

Dit pandemieniveau zal helaas nog niet bereikt zijn tegen september. 

 

PANDEMIENIVEAU GEEL 

 

Dit pandemieniveau laat scholen toe om met de volledige klas op uitstap te gaan. Hierbij moeten 

alle leerlingen en leerkrachten een mondmasker dragen, tenzij een onderlinge afstand van 1,5m 

gegarandeerd kan worden. 

Onderstaand overzicht toont je  op welke dagen je aan de slag kan gaan met onze educatieve 

modules voor het secundair onderwijs. 

In september en oktober kan de 2de graad uitzonderlijk ook op vrijdag een gidsbeurt reserveren. Dit 

om meer scholen de kans te bieden, een gidsbeurt te reserveren. 

Educatieve module Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1ste graad 

Veldwerk bos 
(2 sets beschikbaar) ✓   ✓  
Veldwerk landschap 
(2 sets beschikbaar) ✓   ✓  
Kennismaking VOC 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Op stap met de natuurgids 

✓   ✓  
 

 



2de graad 

Veldwerk ecologie 
(2 sets beschikbaar)  ✓   ✓ 
Veldwerk water 
(2 sets beschikbaar)  ✓   ✓ 
Duurzaam water 
(1 set beschikbaar)  ✓   ✓ 
Kennismaking VOC 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Op stap met de natuurgids 

 ✓   ✓ 
Te ontlenen educatieve modules en gezelschapsspelen 

Module: Veldwerk bos  
(1 set beschikbaar) ✓ ✓ ✓ ✓  

Module: Bouw je bos!  
(1 set beschikbaar) ✓ ✓ ✓ ✓  

Module: Op weg naar 2030  
( 2 sets beschikbaar) ✓ ✓ ✓ ✓  

Gezelschapsspel: Save our planet  
(1 set beschikbaar) ✓ ✓ ✓ ✓  

Gezelschapsspel: Hoogwater 
zonder kater  
(1 set beschikbaar) 

✓ ✓ ✓ ✓  

 

Meer info over de verschillende modules vind je 

• in de brochure https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2020-

05/NME_Brochure_aanbod_SO.pdf 

• via klasbakken.be 

 

Belangrijke afspraken: 

• Alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders dragen een mondmasker of faceshield tijdens 

een gidsbeurt, tenzij een onderlinge afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden. 

Leerlingen en leerkrachten zijn verplicht een eigen mondmasker mee te nemen. 

 

• Er wordt bij elke gidsbeurt ontsmetting voorzien om de handen te ontsmetten. 

 

• Om onderlinge besmettingen te voorkomen wordt een module aan een school en een 

begeleider gekoppeld. Een module waarmee school 1 in de voormiddag aan de slag gegaan 

is, kan nooit door een andere school gebruikt worden in de namiddag. 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2020-05/NME_Brochure_aanbod_SO.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2020-05/NME_Brochure_aanbod_SO.pdf


 

Voorbeeld 1 

School 1 komt met 4 klassen van de 2e graad voor veldwerk water en veldwerk ecologie.  

De gidsbeurten kunnen als volgt georganiseerd worden: 

 

Voorbeeld 2 

School 1 komt met 2 klassen van de 2e graad voor veldwerk water en veldwerk ecologie.  

School 2 komt met 2 klassen van de 2e graad voor veldwerk water en veldwerk ecologie.  

   De gidsbeurten kunnen als volgt georganiseerd worden: 

School 1 Klas A Klas B 

Voormiddag 
Veldwerk water 

begeleider X 
Veldwerk ecologie 

begeleider Y 

Namiddag 
Veldwerk ecologie 

begeleider Y 
Veldwerk water 

begeleider X 

 

School 2 Klas C Klas D 

Voormiddag 
Veldwerk water 

begeleider V 
Veldwerk ecologie 

begeleider V 

Namiddag 
Veldwerk ecologie 

begeleider W 
Veldwerk water 

begeleider W 

 

Voorbeeld 3 

School 1 komt met 2 klassen van de 2e graad voor veldwerk water en veldwerk ecologie.  

School 2 komt met 2 klassen van de 2e graad voor veldwerk water en veldwerk ecologie.  

   De gidsbeurten kunnen als volgt georganiseerd worden: 

School 1 Klas A Klas B 

Voormiddag 
Veldwerk water 

begeleider X 
Veldwerk water 

begeleider V 

Namiddag 
Veldwerk ecologie 

begeleider Y 
Veldwerk ecologie 

begeleider W 

 

School 2 Klas C Klas D 

Voormiddag 
Veldwerk ecologie 

begeleider Y 
Veldwerk ecologie 

begeleider W 

Namiddag 
Veldwerk water 

begeleider X 
Veldwerk water 

begeleider V 

 

 

School 1 Klas A Klas B Klas C Klas D 

Voormiddag 
Veldwerk water 

begeleider X 
Veldwerk ecologie 

begeleider Y 
Veldwerk water 

begeleider V 
Veldwerk ecologie 

begeleider W 

Namiddag 
Veldwerk ecologie 

begeleider Y 
Veldwerk water 

begeleider X 
Veldwerk ecologie 

begeleider W 
Veldwerk water 

begeleider V 

✓ 

✓ 

 



PANDEMIENIVEAU ORANJE EN ROOD 

 

Alle extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Het educatief aanbod naar het onderwijs wordt 

voorlopig stilgelegd/geannuleerd. 

 

 

 

 

 

 


