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jaren bij ons, juist omdat we een educatief
verantwoord en daarbij vooral een leuk uitje
zijn. Maar inderdaad: educatie zit in ons DNA.’

Vanwaar de samenwerking met het
Omniversum? Was het Museon voor die
krachtenbundeling niet interessant genoeg als
bestemming voor schoolklassen?

‘We hadden een prima, interessant en
gewaardeerd aanbod voor schoolreisjes’,
vervolgt Van Ommen. ‘We merkten alleen
dat scholen ons programma iets te kort
vonden. We zagen steeds vaker dat ze zelf een
bezoekje aan ons museum combineerden met
het kijken van een film in het Omniversum.
Daar zijn we op ingesprongen.’

Haagse buren maken van
schooluitje een wereldreis

U vraagt, wij draaien. Zo ging het dus. Museon en
Omniversum stemden hun aanbod af op de vragen
en wensen van scholen. De link om leerzaam en
leuk te combineren in een geweldig schoolreisje, lag
eigenlijk best wel voor de hand, zegt Van Ommen.
‘Het Museon richtte zich de afgelopen jaren steeds
meer op duurzaamheid, wereldoriëntatie en
aardrijkskunde. Omniversum had ‘respect voor de
planeet’ als credo. De spectaculaire films die in de
enorme koepelzaal worden getoond, gingen onder
meer over de schoonheid van de aarde.’

Je hoofd, hart en handen gebruiken
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Daar bleken de buren niet alleen qua adres heel
dichtbij elkaar te liggen. Die thema;s pasten prachtig
bij elkaar. Het was een kwestie van twee losse
eindjes aan elkaar knopen. Van Ommen is trots op
het gezamenlijke aanbod voor dit jaar. ‘We hebben

Door: Rob Pietersen

Hoe een schoolreisje een wereldreis kan worden? Voor de hedendaagse

ontdekkingsreiziger hebben de Haagse buren Omniversum en Museon een misschien
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‘Een tikje ondeugend mogen ze bij ons best zijn’, zo
reageert Willemijn van Ommen met een knipoog.
Een schoolreisje met een educatieve component
hoeft volgens haar helemaal niet saai te zijn: ‘Of je
nu jong of oud bent, bijna iedereen wil graag van tijd
tot tijd nieuwe dingen ontdekken en beleven. Dit kan
absoluut bij ons. Doordat je zoveel zelf kunt doen en
beleven, leer je spelenderwijs.’
In One Planet Expo worden in zeventien
tentoonstellingsonderdelen aan de hand van
interactie, collectie, beeld en tekst steeds een aspect
van zo’n duurzaam ontwikkelingsdoel belicht.
Scholieren ontdekken voor welke uitdagingen
de mensheid staat en wat ze er zelf aan kunnen

Liever Beekse Bergen dan Beethoven toch? Een
beetje avontuur: dat is pas een echt schoolreisje.
Waarom begeeft een museum als het Museon zich op
die ‘markt’?

‘Allereerst zijn we meer een museale attractie dan
een museum’, vertelt Willemijn van Ommen van het
Museon-Omniversum. ‘Het is niet zo dat je bij ons
alleen maar stilletjes naar objecten aan de muur
of in vitrines kijkt. Er valt van alles te beleven en te
doen via interactieve exhibits. We zien sowieso een
toename van het aanbod van schoolreisjes met een
educatieve component. En steeds meer attracties
ontwikkelen ook iets educatiefs. Scholen komen al
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samen een bijzondere totaalbeleving gecreëerd,
waarbij je hoofd, hart en handen gebruikt. En
waarbij leerlingen ook nog eens geïnspireerd raken
en geactiveerd worden om ook na hun hartstikke
leuke schoolreisje bij te dragen aan een betere
wereld.’
Een win-win-situatie dus. De wereldse schoolreis,
of de schoolse ontdekkingsreis van Museon
en Omniversum leidt langs One Planet Expo
via One Planet Festival naar One Planet Digital
Dome. Centraal staan de zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, de Sustainable
Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties
in 2015 opstelden en die ervoor moeten zorgen
dat de wereld in 2030 een beter plek is. De SDG’s
zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als
armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en worden
gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling.

SDG’s? Scholieren willen toch vooral snoepen in de
bus, spelen, keten en klieren. En misselijk weer terug?

ietwat luie oplossing bedacht. Veel meer dan een museum en een filmdoek is er niet nodig.

Omniversum en Museon zijn begin dit jaar
gefuseerd. Sinds vorig jaar werken ze al samen met
een gezamenlijk aanbod voor schoolreisjes. In het
door corona flink in de war geschopte schoolreisjesseizoen boden de buren samen het ‘Combipakket
Music!’ aan. In het Omniversum konden leerlingen
meeswingen tijdens een muzikale reis door de
geschiedenis van de Amerikaanse muziek bij de
grootbeeldfilm ‘America’s Music’. Daarna verplaatste
de groep zich een paar honderd meter verderop
naar het Museon om daar mee te deinen met de
fantasievolle tentoonstelling ‘Music! - van Beethoven
tot Beconcé.

Sustainable Devolopment Goals maken de wereld in 2030
een betere plek.

de SCHOOLREISGIDS
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maar toch gedijen hier vreemde en wonderlijke
wezens in grote getalen.
En het meest opmerkelijke: wat hier gebeurt, zo laat
BBC Earth op dat indrukwekkend grote scherm met
dat overweldigende geluid zien, horen en voelen,
heeft invloed op ons allemaal. Van Ommen: ‘Zo voert
dit schoolreisje kinderen vanuit hun luie stoel langs
de mooiste en meest bijzondere plekken van de
wereld en hopelijk inspireert dat hen de aarde mooi
en leefbaar te houden.’
bijdragen. Van voedseltekort en megasteden, tot
overbevissing en racisme. Ze vergelijken hun eigen
leven met dat van iemand elders op de wereld.
Zorgen voor schoon drinkwater. Komen in actie voor
een bedreigd dier. Of helpen mee het koraalrif te
redden.
One Planet Festival (vanaf maart 2022) is een
bruisende plek waar scholieren zelf de handen
uit de mouwen steken. Ze kunnen bijvoorbeeld
meehelpen met het oogsten van microgroenten,
insecten proeven, het blote-voeten-pad bewandelen
of klimmen op het beweegplein. Met hun klas
ontdekken ze, lekker actief en spelenderwijs hoe we
samen, met z’n allen, de wereld leefbaar, eerlijker en
gezonder kunnen maken.

Een half voetbalveld

Onvergetelijke ervaring

Je hoort vaak de kritiek: kinderen moeten al zoveel.
Ze zitten al zo vaak binnen. Eindeloos te koekeloeren
naar een beeldscherm. Laat ze tijden het
schoolreisje gewoon buiten spelen. Lekker ravotten.
Met vieze kleren naar huis.
Maar zeg nou zelf. Zeker, het is dan wel geen Walibi
of Efteling. Een wereldreis als schoolreis: dat klinkt
toch ook niet slecht? ‘Uiteindelijk gaat het om een
onvergetelijke ervaring, waarbij je wat anders doet
dan anders en erop uitgaat met je klasgenoten en
docent. Hier kun je op veel verschillende manieren
invulling aan geven. En die busreis met keten,
snoep en misselijk weer naar huis, die zit er bij
een schoolreis naar ons ook gewoon in’, zo besluit
Willemijn van Ommen.

‘En tussen al dat ontdekken,
leren, uitvinden, verbazen, spelen en doen, tussen al
die activiteiten door, kunnen
de klassen even ontspannen
in One Planet Digital
Dome. De spectaculaire
grootbeeldfilms worden
geprojecteerd op een
koepelscherm zo groot als
een half voetbalveld’, aldus
Willemijn van Ommen.
Met een scherm dat 4.500
keer groter is dan een
gewone TV, met 15.000
watt geluid afkomstig uit 36
speakers, ben je geen kijker
maar zit je midden in de
film. Waan je je bijvoorbeeld
vanuit die comfortabele stoel
in het mysterieuze Antarctica.
Afgelegen, vijandig, en vrijwel
onbewoond. De koudste,
droogste en winderigste plek
op aarde, omringd door de
ruwste oceanen. Er kan bijna
niets op deze plek leven,
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Meer dan een
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GA OP AVONTUUR & ONTDEK DE NATUUR
IN DIERGAARDE BLIJDORP
zowel binnen als
buiten veel te doen!
100 dinosaurussen
t-rex expositie

Op wereldreis
in één dag

lasergamen
fossielen zoeken
klimparcours
en nog veel meer!

lreis
schoo :
vanaf

€9, -

rling

per lee

Bijzondere
ontmoetingen

Dinoland Zwolle | Willemsvaart 19, 8019 AB Zwolle | www.dinoland.nl | info@dinoland.nl | t. 038 - 468 02 60

B�E� N� E�N

Verschillende
(binnen)speeltuinen

C�M�L�E� E� B�T�A�B�A�

S�H�O�K�M�!

Iedere groep een eigen huis.
Inclusief maaltijden (3 keer per dag).
Vrij gebruik faciliteiten zoals zwembad, sporthal,
theater, disco en blacklight minigolf.

SCHOOLREISJE BLIJDORP 2022

Voordelige arrangementen inclusief busvervoer
en outdooractiviteiten mogelijk.
3 dagen v
an

af:

€ 68 20
p.p.

,

Summercamp Heino | Schaarshoekweg 1, 8131 RE Wijhe | www.heino.nl |

post@heino.nl | t. 0572 393 049

Summercamp Heino | Schaarshoekweg 1, 8131 RE Wijhe | www.heino.nl |

post@heino.nl | t. 0572 393 049

€ 11,50 per persoon

UITBREIDINGEN

•
•

•
•
•
•

Toegang Blijdorp
Terugkomkaartje voor alle kids voor
september t/m december

Kinderfrites mayo € 2,55
SiSi no bubbles € 2,55
Raketijsje € 1,20
Speurtocht incl. apendomino
en bokitospel € 0,50

DIERGAARDEBLIJDORP.NL/SCHOOLREIS
Blijdorplaan 8 | 3041 JG Rotterdam | vragen@diergaardeblijdorp.nl | 0900-1857 (optie 5)
*Toegangsprijzen zijn geldig t/m 31 december 2022. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Als kinderen zelf hun schoolreisje mochten verzinnen...
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Door: Sjoukje Dijkstra

“We willen graag naar het pretpark”

Kinderen hebben een rijke fantasie. Toch blijven ze verrassend genoeg best binnen de

Elif Enç (9) en Kaan Enç (6)

gebaande paden als ze zelf een schoolreis mogen verzinnen. Favoriete locaties zijn

Elif en Kaan zitten bij elkaar op school. Elif in groep 6 en
Kaan in groep 3. Kaan heeft net zijn eerste echte schoolreisje
achter de rug naar Dierenpark Amersfoort. Het leukste vond
hij daar om snoep te eten en om in de speeltuin te spelen.
Elif moet even denken over haar laatste schoolreisje. “Dat
was naar een pretpark. Dat vond ik heel leuk. Ook omdat
er hele leuke attracties waren en de juf een keer naast mij
ging zitten. Voor beiden is het favoriete speelreisje een
pretpark. Zowel de Efteling als Oud Valkeveen scoren daarbij
hoge ogen. Als ze zelf hun schoolreisje mochten verzinnen,
gingen ze daar naar toe. Elif: “Ik zou alleen maar in de baron
gaan in de Efteling en in Oud Valkeveen zou ik heel veel in
de botsauto’s gaan of de Zwierezwaai.” Kaan zou het liefst
in de nieuwe achtbanen gaan in de Efteling: “Die blauwe en
groene.” Als vervoermiddel naar de locatie kiest Elif voor het
vliegtuig en Kaan voor de helikopter. “Snoepgoed, broodjes,
een knuffeltje”, dat neemt Elif het liefst mee naar schoolreisje, en Kaan houdt het bij snoep en zijn muts of oorwarmers.
“Voor als het koud is.”

pretpark of dierentuin. Geen zelfbedachte schoolreisjes naar de maan dus, maar wel

een dropping in het bos, waar je kunt slingeren aan lianen. Vince (5) maakt het wel heel
bont. Hij wil in een dag drie locaties aandoen met een straaljager.

“Mijn favoriete schoolreis? De dierentuin!”
Noa Lopulalan (7)
Als Noa (7) zelf haar schoolreisje
mocht verzinnen, hoe zou dat schoolreisje eruit zien? Over de vraag moet
ze even nadenken. “Heel leuk”, giechelt ze. “Dat is toch logisch. Maar iets
met bomen en klimmen.” Noa lijkt
het wel wat om naar een klimbos te
gaan. “Heel leuk!”, zegt ze. Maar waar
ze nog liever naar toe gaat? Dat is het
pretpark, en als ze dan toch gaat, dan
het liefst met de bus. Waarom met de
bus? “Omdat het leuk is!” Noa moet er

alweer om lachen. Op de vraag: Wat
is tot nu toe het leukste schoolreisje
wat je hebt meegemaakt?, zegt ze:
“De Dierentuin in Amersfoort.” Naar
dieren kijken vindt ze leuk, want ze is
gek op dieren. In Amersfoort waren
bovendien ook speeltuintjes, waar ze
zich kon uitleven. Wat ze meeneemt
op schoolreis, daarover hoeft ze
niet lang na te denken: “Brood, fruit,
snoep en drinken.”

“Ik zou mijn huis meenemen op schoolreis. Dan kan ik daar logeren.”
Vince den Boer (5)

“Een dropping in een groot bos, waar je kunt slingeren met lianen.”
Julia van der End (10)
Wat is je favoriete schoolreisje?
Pretpark Hellendoorn
Als je zelf een schoolreisje mocht
verzinnen, hoe zou dat schoolreisje
eruit zien? Waar naar toe en met welk
voertuig?
Ik zou wel een soort van scouting/dropping
in een mooi groot bos willen, waar je kan
slingeren met lianen, hutten bouwen. Als
je dan ook nog zelf eten mag zoeken en
bereiden, en met een vlot varen, is dat nog
leuker. Het vervoer er naar toe zou ik graag
in een oude jeep zien.
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Vince den Boer heeft nog nooit een schoolreisje meegemaakt, maar weet wel wat voor schoolreisje hij wil: “Naar de
dierentuin!” De Apenheul, de dierentuin en het Dinopark zijn
Vince’ lievelingslocaties. “Omdat je bij de Apenheul veel apen
ziet, bij het Dino park zie je heel veel neppe dino’s. Maar
geen echte dino’s, want de dino’s zijn al dood.” Als hij zelf zijn
schoolreisje mocht verzinnen, ging hij naar deze drie parken
op een dag. Mocht hij daarbij dan ook nog zijn eigen voertuig
uitkiezen, dan koos hij voor een straaljager. Het liefst neemt
hij al zijn dino’s mee op schoolreis, en ook zou zijn huis wel
mee mogen. “Dan kan ik logeren op de schoolreisjes plek.
“Dan ga ik elke dag pannenkoeken eten, heel veel lolly’s,
chocolade en snoepjes. Ik ga dan delen met Bregje, want dat
is mijn vrouw”, verzucht hij.

Wat is tot nu toe het leukste schoolreisje
wat je hebt meegemaakt en waarom?
Ik herinner me er niet veel van omdat de
laatste keren niet doorging. Maar ik vond
Plaswijckpark in Rotterdam het leukst, omdat er veel wateractiviteiten waren.
Wat neem je mee op schoolreis? (Snoep,
eten, iets anders?)
We scheppen altijd een grote puntzak snoep
bij een bekende drogist. Verder neem ik
voldoende drinken en eten mee.
Welke locatie (pretpark, dierentuin) vindt
je het aller aller leukste en waarom?
Duinrell, omdat je er leuk kan zwemmen en
er zijn ook enge en minder enge achtbanen.

Jaargang 2022
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0577 411 556

Lesgeven over molens in Nederland?
Gebruik de nieuwe animaties
en het lesmateriaal van
De Hollandsche Molen.
Leer samen met de leerlingen
meer over ons cultureel erfgoed,
de bijzondere techniek van molens,
waterbeheer en andere molenfuncties.
Ervaar daarna een molen in het echt
en kom op bezoek!
Vele molens ontvangen met plezier
uw schoolklas voor een rondleiding.

Groepsovernachtingen
voor onderwijs

Kijk op molens.nl.

advertorial_molens.190x133.01.indd 1

In Braamt bij Doetinchem
[vlak bij Arnhem]

10-12-2018 16:43
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Binnenspeeltuin

B uite n p r e t pa r k

Dat gevoel van kamp. De krakende stapelbedden, de
nachten zonder kunstlicht en de ochtendgymnastiek
op het koude veld. Bij Stichting Paasheuvelgroep
geloven we in het traditionele kamp, maar dan wel
in een hedendaags jasje. Ga je mee?
Groepsovernachtingen met respect voor de natuur
Veel ruimte voor sport en spel
Lekker in het bos, op de heide of bij het water
Meer dan 600 schoolkampen per jaar

www.groepsgebouw.nl/schoolreis

P O P P E N T H E AT E R
0314-684777
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100 jaar!

In 2022 gunt Stichting Paasheuvelgroep al 100 jaar kinderen dat gevoel
van kamp. Gedurende het hele jaar
willen we deze mijlpaal vieren met
alle bezoekers. Later meer!

36 GROEPSACCOMODATIES
DOOR HEEL NEDERLAND:
Austerlitz, Baarn, Epe,
Evertsoord, Oosterhout,
Oostvoorne, Stroe,
Teteringen en Vierhouten.

Duurzaamheidseducatie combineren met een schoolreis? Waarom niet!
0

Door: Christine Dirkse

vlees en klimaat en duurzaamheid bijvoorbeeld.
• Het Pieter Vermeulenmuseum heeft verschillende
lespakketten over Duurzaamheid. Zo is er een leskoffer,
WeCycle, met allerlei materialen om op een uitdagende
manier kennis te maken met recycling. Met voor de
onderbouw het grondstoffenspel, voor de middenbouw
een spel dat verwant is aan Kolonisten van Catan
en voor de bovenbouw materialen en tips om zelf
een campagne of inzamelactie op touw te zetten.
Het museum heeft twee keer per jaar een tijdelijke
tentoonstelling rondom het onderwerp duurzaamheid,
zodat je je schoolreis mooi kunt koppelen aan lessen
over duurzaamheid.
• Bij het Museon en Omniversum staat
duurzaamheidseducatie centraal. Ook zij bieden, naast
het aanbod in het museum, allerlei lespakketten om in
de klas aan de slag te gaan met dit thema, eventueel
gecombineerd met een schoolreis (zie ook pagina 4 en
verder in dit blad).

Duurzaamheidseducatie krijgt een steeds grotere plaats in het onderwijs. Met alle ontwikkeling
rondom milieuproblemen, is het noodzakelijk om ook kinderen al kennis te laten maken met

duurzaamheid. Dit hoeft niet te blijven bij een les in de school: er zijn allerlei mogelijkheden om

lessen over duurzaamheid te combineren met een schoolreis. Bijvoorbeeld in 2022 bij Floriade
Expo in Almere, waar duurzaamheid ook een belangrijke plek heeft.
Als je de website van de Floriade 2022 bekijkt, valt direct
op dat het niet alleen om natuur gaat, maar ook om
duurzaamheid en de combinatie van stad en natuur.
Duurzaamheid loopt als een rode draad door de
exposities. Een thema dat ook in het onderwijs steeds
meer aandacht krijgt. En een thema waar veel kinderen
voor te activeren zijn. Denk maar een acties van het
Wereld Natuur Fonds, waar ook veel kinderen hun
betrokkenheid in laten zien. Hoe mooi zou het zijn als je
lessen hierover kunt verbinden aan een aantrekkelijke
schoolreis?

Schoolreisjes in het groen

De Floriade is zeker een leuke bestemming om met je
klas naar toe te gaan. Er is van alles te beleven, waardoor
het een combinatie van attractiepark en natuuruitje
wordt. Maar er zijn ook vele andere, lokale groene
bestemmingen te bedenken die een leuk schooluitje
kunnen vormen. Een greep uit het brede aanbod:
• Bezoek met de klas eens een hortus botanicus. Veel
universiteitssteden hebben zo’n hortus. Sommige,
bijvoorbeeld de Hortus in Leiden, bieden lespakketten
erbij voor basisscholen en hebben ook uitgebreide
rondleidingen liggen. Bij andere hortussen is dit
misschien op de website minder duidelijk, maar vaak

In de natuur is er altijd iets om je over te verwonderen.

14

is er in overleg een hoop mogelijk.
Een hortus is een mooie plek om te
verwonderen over alle bijzondere leven in
de natuur. Speurtochten en avontuurlijke
aangelegde tuinen kunnen een bezoek
aan een hortus ook tot een feestje
maken.
• Doe mee aan een excursie van de
Natuurschool bij Lauwersoog of Noordwijk en ga met
de kinderen op avontuur langs strand, zee, duinen en
bod. Met activiteiten als wadlopen en sleepnetvissen is
elk schoolreisje met de natuurschool een avontuur.
• Ook andere natuurorganisaties, zoals IVN en
Natuurmonumenten, hebben spannende schoolreizen
en excursies in het aanbod; die zijn vaak in de buurt
van school wel te vinden en staan garant voor een
leerzaam, spannend, goed betaalbaar uitje
• Bang voor slecht weer? Ook in musea, zoals het Pieter
Vermeulen Museum en Museon/Omniversum, is er op
gebied van natuur en duurzaamheidseducatie genoeg
te beleven.

Voorbereiden en verwerken

Alleen een tripje naar de Floriade of een andere groene of
duurzame bestemming, is niet voldoende om leerlingen

De Floriade gaat niet alleen over natuur, maar heeft ook leuke attracties.

echt iets te leren over duurzaamheid. Je kunt zo’n
schoolreisje heel goed inbedden in een les of lessenserie
over duurzaamheid en milieu. Een aantal tips:
• Kidsweek in de Klas ontwikkelde in samenwerking met
Stad & Natuur en Floriade een aantal lespakketten voor
het basisonderwijs in LessonUp, elk voorzien van slides,
werkbladen en een ontwerpopdracht. Elk onderwerp
bevat twee pakketten, voor groep 1 t/m 4 en voor
groep 5 t/m 8. De onderwerpen zijn uiteraard terug te
herkennen bij een schoolreis naar Floriade.
o Feeding the city; voor de onderbouw staan in
het pakket Gezoem in de tuinbouw bijen en
voedselproductie centraal, terwijl de bovenbouw met
Eten uit eigen tuin(bouw) leert over de innovatieve
Nederlandse tuinbouw en verticaal voedsel
verbouwen.
o Healthying the city, waarbij het gaat over gezonde
speeltuin, het belang van bewegen en het belang van
buiten leren.
o Energising the city, met voor de onderbouw een les
over groene en grijze energie, en voor de bovenbouw
over recycling en circulair leven.
o Greening the city, met voor de onderbouw een
les over de bever en de burcht waarin hij leeft,
gekoppeld aan het bouwen met natuurlijke
materialen. De bovenbouw focust op duurzame
huizen en bouwen met duurzame materialen.
• Greenpeace heeft een heel scala aan lesmateriaal voor
het primair onderwijs; over bijen, het plasticprobleem,

Vinden kinderen dat wel leuk?

Misschien leeft de gedachte dat een schoolreis toch
echt naar een attractiepark moet zijn, omdat dat is wat
kinderen echt leuk vinden. Maar de ervaring heeft geleerd
dat kinderen zich op veel soorten schoolreis goed kunnen
vermaken. Geef hen op zo’n dag wel tijd en ruimte om te
spelen, zodat ze niet het gevoel hebben alleen maar aan
het leren te zijn. Maar spelenderwijs leren vinden veel
kinderen juist leuk. En in de natuur zijn er altijd avonturen
te beleven. Wissel bijvoorbeeld een bezoek aan een
attractiepark in het ene jaar af met een groen schoolreisje
het andere jaar.

TIP: Overleg over jouw ideale schoolreis
voor je klas

Ga bij het organiseren van een schoolreisje
niet alleen af op wat er op een website van een
organisatie vermeld staat aan mogelijkheden.
Informeer vooral eens wat er verder mogelijk is.
Vaak zijn de medewerkers educatie bereid om
samen met jou een mooi programma in elkaar
te zetten. Zo kun je de schoolreis goed laten
aansluiten op je lessen en geef je de schoolreis
meer betekenis. Wees dus vooral niet bang om
te vragen!

De bij speelt een belangrijke rol in onze voedselvoorziening.

Jaargang 2022
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BELEEF EEN
AVONTUURLIJK
EN UITDAGEND
DAGJE WEG
Een klasbezoek of schoolreisje bij het

Beleef Levend Verleden in Nederlandse Musea
Misschien herinner je het nog van je eigen kindertijd: saaie musea met doodstille grote zalen, waar wat
onbegrijpelijke schilderijen aan de muur hingen. Als dat je beeld is, komt het misschien niet snel in je
op om een schoolreis naar een museum te organiseren. Maar het kan ook anders: er zijn steeds meer

TIP: boek een van onze
uitdagende programma’s

Nationaal Militair Museum (NMM) is

je alles te weten over de krijgsmacht
van vroeger en nu. Waarom is er een
leger en wat doet een militair? Naast het
indrukwekkende gebouw en de uitgebreide
collectie valt er voor leerlingen genoeg zelf
te ontdekken en te doen!
IN HET MUSEUM

OORLOG DOOR DE OGEN
VAN EEN KIND

Jezelf echt onderdompelen in verhalen van toen, doe je
ook in het Nationaal Militair Museum. Stap binnen in
De Klas van ’45 Xperience en beleef waargebeurde
verhalen van kinderen van toen, alsof je er zelf bij was.
Hoe voelt Jack zich als hij zijn slaapkamer aan een Duitse
soldaat moet afstaan? Wat schrijft Corrie aan haar vader
die gevangen zit in kamp Amersfoort? Hoe vindt de vader
van Ad zijn familie terug tijdens de bevrijding?
De verhalen worden verteld aan de hand van een
audiotour langs levensecht nagebouwde scenes uit
de levens van Cor, Frits, Jack, Corrie en Ad. Een unieke
belevenis die indruk maakt. De Klas van ’45 is zelfstandig
te bezoeken, of als onderdeel van een lesprogramma.

Volg de route door de themaruimten en ervaar het verhaal
van de krijgsmacht. Hier komt de collectie tot leven middels
digitale presentaties, tactische games, unieke objecten en
indrukwekkende persoonlijke verhalen van militairen.
Het Arsenaal staat vol met tanks en pantservoertuigen en
er hangen straaljagers en vliegtuigen aan het plafond. In het
hart van het Arsenaal ligt Xplore: in deze interactieve ruimte
gaan leerlingen zelf aan de slag en kunnen ze onder andere
een pantservoertuig door het landschap besturen, vliegen
in een F-16, virtueel buskruit maken of plaatsnemen achter
een nachtkijker en speuren naar de vijand.

NAAR BUITEN

Het museum ligt op de voormalige Vliegbasis Soesterberg;
een uitgestrekt natuurgebied met militaire bunkers, shelters
en munitiedepots. Leef je uit in de speeltuin, meet je
krachten op de HiBa (hindernisbaan) of ga met de hele klas
de uitdaging aan in de NMM bootcamp!

Praktische informatie
Een bezoek aan het NMM is al mogelijk vanaf
€4,- per leerling. We hebben genoeg ruimte voor
grote groepen en touringcars. Kijk voor meer
informatie op NMM.nl/onderwijs
Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768MX Soest
e. reserveringen@nmm.nl
t. 085 003 6000
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geluid, speurtochten en goede vertellers zich een dag kunnen onderdompelen in het verleden. Leuk,
spannend én leerzaam!

een dag vol actie en plezier. Hier komen
verhalen van militairen tot leven en kom

musea waar kinderen van alles kunnen doen, spannende verhalen ontdekken en met behulp van beeld,

Jaargang 2022

Museum: leuk én nuttig

Er zijn steeds meer musea die echt inzetten op kinderen.
Dankzij iniatieven als de Museumkidsawards en de
museumeducatieprijs, gaan musea meer nadenken
over hun aanbod voor kinderen én weten steeds meer
kinderen en hun ouders leuke musea te vinden. Waarom
dat belangrijk is? Daar zijn meerdere redenen voor, die
onder meer blijken uit onderzoek van De Nederlandse
Museumvereniging en ervaringen van leerkrachten en
conservatoren van musea:
• In een museum maken kinderen kennis met cultuur en
geschiedenis. Ze leren waar ze zelf vandaan komen en
leren de wereld om hen heen beter te begrijpen.
• Een museum maakt geschiedenis minder stoffig en
cultuuronderwijs veel tastbaarder. Dit vergroot de
motivatie op school en maakt het leren gemakkelijker.
• Leerlingen leren in musea informatie tot zich nemen en
verwerken. Een nuttige vaardigheid die in alle facetten van
het leven terug kan komen.
• Jonge kinderen zijn nieuwsgierig; een museum kan
die nieuwsgierigheid bevredigen en tegelijkertijd ook
aanwakkeren.
• Kinderen die jong in aanraking komen met musea, kunst
en cultuur zijn meer geneigd dit ook op latere leeftijd nog
interessant te vinden en kunst- en cultuurinstellingen te
blijven bezoeken.
Genoeg redenen dus om eens een museum te bezoeken
met je klas. En dankzij alle superleuke kinderactiviteiten ook
zeker geen straf voor de kinderen. Dé ideale manier dus om
het nuttige en aangename te verenigingen.

wil je graag aansluiten bij een onderwerp waar je het met
je klas toch over hebt? Bespreek het en kijk samen wat er
mogelijk is.
• Vraag bij het contact met musea ook eens hoe de
interactie met de kinderen geregeld is. Is er alleen
een rondleiding met iemand die iets vertelt, of is het
interactief? Krijgen de leerlingen ook zelfstandige
opdrachten? Zo nodig kun je in overleg zelf iets verzinnen
wat kinderen extra kunnen doen om het museumbezoek
zo leuk mogelijk te maken.

Tips voor een museumbezoek

Op pad met een opdracht

Als je met je klas naar een museum gaat, is het leuk als
je de mogelijkheid hebt om mee te doen aan speciale
educatieve programma’s, zoals een rondleiding, speurtocht
of workshop. Soms zijn er ook lesbrieven aan een
tentoonstelling gekoppeld die je als voorbereiding of na
afloop op school kunt doen. Een paar tips:
• Een museum heeft vaak standaardprogramma’s, maar
kan meestal goed inspelen op bepaalde behoeften. Ga
dus vooral in gesprek: heb je een bijzondere doelgroep, of
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Soms is er niet veel mogelijk in een museum, waar je toch
graag met je klas heen wil. Dan kun je kinderen ook zelf
opdrachten meegeven of vragen stellen tijdens het bezoek.
Laat hen bijvoorbeeld eens rondkijken met vragen in hun
achterhoofd als: Welk voorwerp zou je graag mee naar huis
willen nemen? Waarom? Waar zou je het dan neerzetten?
Of: Stel dat één van de voorwerpen tot leven komt en iets in
je oor fluistert. Wat zou het zeggen? Hoe zou jij reageren? Zo
stimuleer je kinderen om zich echt in te leven.

17

RUBRIEK MUSEA

Terug naar de prehistorie
In een museum kun je ver terug in de tijd. Terug naar de tijd voordat er boeken werden geschreven.
Een tijd waarover we vooral weten door opgravingen. Maar je heoft niet altijd alleen maar naar de
voorwerpen te kijken. Je kunt je helemaal onderdompelen in die wereld van hunnebedden, aardewerken
potten en eenvoudige gereedschappen.

Oorlog en vrede
Een onderwerp dat veel kinderen intrigeert is het onderwerp oorlog en vrede.
Er zijn dan ook genoeg musea die hier aandacht aan besteden.
SMH 40-45: herinneringen aan de tweede wereldoorlog
Er zijn heel veel verschillende musea en herinneringscentra
in Nederland te vinden.
45 hiervan zijn aangesloten bij de landelijke
netwerkorganisatie SMH 40-45. Gezamenlijk vertellen zij
het verhaal over de Tweede Wereldoorlog, van dictatuur
tot democratie, van kazemat tot kamp en van verzet tot
vrijheid. Door de landelijk verspreiding van de organisaties
is er altijd wel een bij jouw school in de omgeving te vinden.
Getrainde educatoren nemen de klas mee en kunnen
desgewenst een bezoek op maat aanbieden.
SMH 40-45 en haar organisaties hebben de afgelopen jaren
ook flink geïnvesteerd in educatie en hebben gezamenlijk

PreHistorisch dorp: Reizen in de tijd

Een plek waar je echt kunt reizen in de tijd, is het preHistorisch Dorp in
Eindhoven. Hier ga je 15.000 jaar terug in de tijd door eeuwenoude hoeves,
boerderijen, herbergen en andere gebouwen. Van vroege prehistorie tot late
middeleeuwen! In één ochtend, middag, hele dag (of nacht!) maken leerlingen
kennis met het verleden door er zelf aan deel te nemen. Historische bewoners
nemen de leerlingen met boeiende verhalen terug naar het verleden. Vuur
maken, brood bakken en het smeden van een beitel zijn activiteiten die de ze
vervolgens zelf mogen ondernemen.

Hunnebedcentrum brengt je dichtbij de oermens

Info: www.smh40-45.nl

NMM: Actie en plezier rondom de krijgsmacht

Ook in het vernieuwde Hunnebedcentrum waan jezelf in de
prehistorie, de tijd van je vroegste voorouders. Op steenworp
afstand van het grootste hunebed liggen de verhalen voor het
oprapen, kom interactief in contact met de hunebedbouwers.
Ben je nieuwsgierig naar het leven van de hunebedbouwers,
met deze nieuwe expositie geniet je volop. En buiten, in het
Oertijdpark, sta je oog in oog met de oermens. Lang, lang
geleden komt hier in Borger ineens wel héél dichtbij.

In het Nationaal Militair Museum (NMM) komen verhalen van militairen tot leven en kom je
alles te weten over de krijgsmacht van vroeger en nu. Een bezoek aan NMM is een dag vol
actie en plezier. Volg de route door de themaruimten en ervaar het verhaal van de krijgsmacht.
Hier komt de collectie tot leven middels digitale presentaties, tactische games, unieke objecten
en indrukwekkende persoonlijke verhalen van militairen. Het Arsenaal staat vol met tanks
en pantservoertuigen én er hangen verschillende vliegtuigen aan het plafond. Naast het
indrukwekkende verhaal van de krijgsmacht en de uitgebreide collectie valt er voor kinderen
genoeg zelf te ontdekken en te doen! In de interactieve speelruimte Xplore kun je onder andere
vliegen in een F-16, virtueel buskruit maken of plaatsnemen achter een nachtkijker en speuren
naar de vijand. Of ga met de hele klas de uitdaging aan in de NMM bootcamp!

Ellert en Brammert: kijkje het leven van onze voorouders

In Openluchtmuseum Ellert en Brammert kun je een kijkje nemen in het leven van
onze voorouders. Kijk binnen in de plaggenhutten , hoe ze daar woonden, in het
schooltje, de kerk of de gevangenis.
We hebben een tuin met vergeten groenten en een boomgaard, een kleine
schaapskudde en in het seizoen regelmatig demonstraties van in de smederij en
houtzagerij. In het schooltje wordt het verhaal van Ellert en Brammert verteld.
Halverwege rusten met een hapje of drankje kan in de herberg. De kinderboerderij
en de speeltuin maken het uitje compleet. Er is een puzzelroute beschikbaar met
allerlei hele leuke en leerzame opdrachten.

Marinemuseum: Beleef de marine op én onder zee
Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je
de marine echt kunt beleven. Ontdek de marine in
interactieve tentoonstellingen en aan boord van onze
museumvloot. Leer meer over de geschiedenis van de
Nederlandse marine, bekijk wapens en uniformen en leer
alles over de ontwikkeling van de techniek aan boord.
Uniek is onderzeeboot Tonijn, de enige in Nederland die
open is voor publiek! Durf jij door het luik te klimmen en
het leven aan boord van een onderzeeboot te ervaren?

Archeon: beleef de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen

Ook in het Archeon zwerf je door de prehistorie. Ga mee op reis, ver
terug in de tijd naar het kamp van de jagers-verzamelaars. Maak kennis
met de jagers en ontdek hoe zij leefden. De leerlingen kunnen varen in
een echte boomstamkano. Je komt ook in andere tijdvakken: je duikt in
de middeleeuwen, komt héél dicht bij de Romeinen en ontdekt de echte
vondsten uit Zuid-Holland in het Romeins Museum. De dag wordt afgesloten
met een spectaculair gladiatorengevecht.
In het Romeinse stadje staat het badhuis, tempel en Romeinse herberg. De leerlingen kunnen meedoen aan de vele
activiteiten zoals: exerceren, Romeinse massage, zwaard lopen, een fibula maken en de kruidenspeurtocht.
In het middeleeuwse stadje Gravendam leef je in de 14e eeuw. In de ambachtshuizen wordt hard gewerkt en kun je de
houtbewerker, de bakker of de smid bezoeken. Ga aan de slag met het maken van een kaarsje van bijenwas en een vilten
armbandje of leer zwaardvechten en boogschieten.
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verschillende educatieve
programma’s ontwikkelt
die gratis te downloaden
zijn. Daardoor kunnen
de leerlingen zich vooraf,
tijdens en na het bezoek verdiepen in de talloze verhalen
en perspectieven van de Tweede Wereldoorlog. Zo
wordt een bezoek aan één van de aangesloten musea of
herinneringscentra een leuk, maar zeker ook leerzaam uitje.

Jaargang 2022

Marechausseemuseum: Een
ontdekking voor speurneuzen
Naast de krijgsmacht en de marine,
heeft ook de marechaussee een
eigen museum dat zeker een bezoek
waard is. Kinderen ontdekken hier
op speelse wijze wat er allemaal
komt kijken bij het werk van
marechaussees. Er is een uitgebreid
educatief aanbod; de medewerkers van het museum maken
graag een programma op maat. Een paar mogelijkheden:
• Dossier Top secret; Ga samen op zoek naar sporen. Er
staat een zeecontainer in de tuin: wat doet die daar? Alle
sporen gevonden? Dan ga je naar het M-lab: onderzoek
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Stel je eens voor dat je met 66
andere bemanningsleden een
aantal weken aan boord leeft!
In het Brughuis van De Ruyter
maak je kennis met het geleide
wapenfregat en zijn bemanning
en leer je alles over de 3-D radar!
Info: www.marinemuseum.nl

de sporen en ontdek welk verhaal hierachter schuilt.
• Sprong van Vrijheid; Tijdens de Tweede Wereldoorlog
wist een aantal marechaussees naar Engeland te
ontkomen. Daar werden sommigen van hen opgeleid
tot geheim agent. Zij maakten een parachutesprong
boven Nederland met zendapparatuur en wapens voor
het verzet. Wie waren deze marechaussees van Oranje?
Speel samen het spel ‘Sprong van vrijheid’ en leer alles
over deze helden.
• Samen kijken – Samen ontdekken; ga mee op onderzoek
door de pracht en praal in De Gouden Kamer, welke
verborgen verhalen vertellen de daar uitgestalde schatten?
Info: www.marechausseemuseum.nl
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Musea
in Nederland

Storyworld

Natuurmuseum Fryslân

1

2

Nationaal Gevangenismuseum

3

Ieder jaar beoordelen kinderen, de

19

museuminspecteurs, musea in Nederland.

18

Op basis daarvan worden de Museumkids

17

Musea

16

Aviodrome

4

15
5

6

Museum Natura Docet

NEMO

10

Archeon

8

14

NMM

13

1

Storyworld, Groningen

2

Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden

3

Nationaal Gevangenismuseum, Veenhuizen

4

Luchtvaartmuseum Aviodrome, Lelystad

5

NEMO Science Museum, Amsterdam

6

Museumpark Archeon, Alphen aan den Rijn

7

Kasteel Hernen, Hernen

8

Museum Natura Docet, Denekamp

9

PreHistorisch Dorp, Eindhoven

10 Nationaal Militair Museum, Soest
11 Zeeuws Maritiem muZEEum, Vlissingen
12 Discovery Museum, Kerkrade
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7

Kasteel Hernen

Awards uitgereikt. In 2021 was het meest
Kidsproofmuseum Het Discovery Museum in
Kerkrade.

Per provincie wordt ook een winnaar
aangewezen. In 2021 waren dat de volgende
musea:
1•

Groningen: Storyworld

2•

Friesland: Natuurmuseum Fryslân

3•

Drenthe: Nationaal Gevangenismuseum

4•

Flevoland: Luchtvaartmuseum Aviodrome

5•

Noord-Holland: NEMO Science Museum

6•

Zuid-Holland: Museumpark Archeon

7•

Gelderland: Kasteel Hernen

8•

Overijssel: Museum Natura Docet

9•

Noord-Brabant: PreHistorisch Dorp

13

Domtoren & Domunder, Utrecht

14

Paleis het Loo, Apeldoorn

• Utrecht: Nationaal Militair Museum
10

15

Pieter Vermeulen museum, Driehuis

• Zeeland: Zeeuws Maritiem muZEEum
11

16 Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
17

• Limburg: Discovery Museum
12

Openluchtmuseum Ellert en Brammert,
Schoonoord

Zeeuws Maritiem muZEEum

11

Provinciewinnaars
Museumkids Awards

PreHistorisch Dorp

18 Hunnebedcentrum, Borger

9

19 Marinemuseum, Den Helder
20 Marechausseemuseum, Buren

Plopsa

12

20

Discovery Museum
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Gebouwen met een verhaal

Natuur

Naast musea met verhalen over vroeger, zijn er ook gebouwen in Nederland die op zichzelf al een
verhaal vertellen. Sommige daarvan zijn officieel werelderfgoed, anderen staan iets minder in de kijker,
maar zijn daarom niet minder de moeite waard. We zetten een paar van zulke gebouwen op een rij.

Domtoren: avontuurlijk en leerzaam

Musea gaan niet altijd over geschiedenis. Of ze combineren geschiedenis met
informatie over de natuur. Ook dat kan zeker leuk zijn voor kinderen.

Paleis het Loo: de mooiste tuinen van nederland

Op ontdekkende wijze kinderen kennis laten maken met Nederlands erfgoed?
Kom dan naar de Domtoren in Utrecht! De iconische toren is de trots van de
stad en met zijn 112 meter nog altijd de hoogste kerktoren van Nederland. De
Dom heeft een rijke geschiedenis vol met indrukwekkende verhalen en leuke
weetjes. Voor alle klassen in het basisonderwijs zijn er avontuurlijke en leerzame
rondleidingen. Variërend van een eerste kennismaking met de Domtoren tot een
stoere speurtocht met codekraker voor de bovenbouw. Daarnaast zijn er leuke
themarondleidingen zoals ‘Op bezoek bij Dommy’ voor de allerkleinsten en leren
de kids alles over de bouw tijdens de Jan de Bouwknecht rondleiding. En voor de
midden-en bovenbouw staat er een spectaculair uitzicht te wachten op het topje
van de Dom; een ervaring die ze nooit zullen vergeten! Want… als je bovenop de
Domtoren staat, leer je Utrecht pas echt kennen.

Vanaf 15 april opent Paleis Het Loo weer de tuinen en stallen voor
schoolklassen. Ontdek welke dieren hier wonen, ga op bezoek
bij de koning en help mee om de mooiste tuinen van Nederland
piekfijn in orde te maken. Liever niet op pad? Dan komt Paleis
Het Loo op koninklijk bezoek! In de klas of live vanuit de studio
vertellen museumdocenten alles over dit schitterende paleis en zijn
bijzondere bewoners. Leerlingen zitten de hele les op het puntje van
hun stoel en gaan zelf aan de slag met afwisselende opdrachten. Bij
iedere les hoort een uitgebreid pakket waarmee je het bezoek kunt
voorbereiden en afronden. Bij de online lessen bezorgt Het Loo alles
je nodig hebt op school.

Domunder

DOMunder is dé historische attractie in Utrecht voor jong en oud. Je kunt
hier zelf de archeoloog zijn en je onderdompelen in de 2000 jaar geschiedenis verborgen onder het Domplein. Tijdens de Ontdekkingstocht daal
je af in de fascinerende geschiedenis van het Domplein, de oorsprong
en geboorteplek van Utrecht. Na een kennismaking en introductie in de
middeleeuwse kelder van Domplein 4, ga je in de 5 meter diepe opgraving met een slimme zaklamp op zoek naar verhalen en archeologische
resten. De prijswinnende historische attractie brengt het verleden
dichterbij dan ooit. Van Romeinen, de roemrijke middeleeuwen tot aan
het herbeleven van de storm van 1674, DOMunder neemt je mee door
bewogen geschiedenis van 2000 jaar Utrecht. De Ontdekkingstocht duurt
ongeveer 75 minuten. Voor kinderen is de adviesleeftijd vanaf 10 jaar.

Ontdek onze Nederlandse molens

Nederlandse molens hebben een belangrijke rol gespeeld
in ons land, bijvoorbeeld bij de strijd tegen het water. Hoe
zorgen molens voor droge voeten? Hoe werkt de techniek
van een watermolen? En welke producten werden vroeger
in molens gemaakt? Met meer dan 1200 werkende winden watermolens is Nederland nog altijd hét molenland van
de wereld.

Het Pieter Vermeulen Museum is een kindvriendelijk
museum en hét centrum voor natuur- en milieueducatie
in de gemeente Velsen. Pieter Vermeulen (1843-1922) was
één van de eerste onderwijzers in IJmuiden en hij was een

echte natuurliefhebber en verzamelaar. Zijn zoon Frits
(1870-1964) zette deze natuur- en verzamelliefde voort
en in 1952 schenkt Frits Vermeulen de natuurhistorische
verzameling aan de inwoners van Velsen. Jaarlijks is er
een wisselende tentoonstelling rond een actueel natuurmilieu-klimaat-thema, met een echt doe- en ontdekkarakter. Wekelijks zijn er knutselworkshops en door het
jaar heen worden allerlei activiteiten georganiseerd, zowel
in het museum als op locatie. In het jaar 2022 is een Dino
expositie te zien.

Bij meer dan 100 molens zijn klassen van harte welkom
voor een interactieve rondleiding door een gediplomeerde
molenaar. Het hele molenseizoen (maart t/m november)
zijn veel molens, vaak gratis, te bezoeken.
Alle informatie is te vinden op molens.nl

Zuiderzeemuseum
In het Zuiderzeemuseum leer je door te doen en te beleven
en gebruik je al je zintuigen.
Ga op bezoek bij inwoners van Urk, ruik de visrokerij, eet mee
in het huishouden en ga in gesprek met een ambachtsman.
Ontdek hoe industrialisatie en de komst van de Afsluitdijk
het leven rond de Zuiderzee veranderden. De dag begint met
een leuke vaartocht over het IJsselmeer. Daarna ga je aan
de slag met een educatief programma of ga je in groepjes
aan de hand van een plattegrond kriskras door het buitenmuseum. Speel onderweg
leuke Oudhollandse spelletjes of draai aan een vijzel. Verstuur een ansichtkaart bij
het postkantoor en haal snoepjes bij de ouderwetse snoepwinkel. Sluit het bezoek
gezamenlijk af bij de touwslager en sla met de hele klas één lang springtouw.

Voor kinderen vertelt de molen een bijzonder verhaal.
Over het ambacht molenaar, over de werking en functie;
en over de betekenis van molens voor de geschiedenis van
Nederland. Bovendien laten molens een prachtig staaltje
techniek zien. Aangedreven door water of wind worden,
via een samenspel van raderen en tandwielen, bijvoorbeeld molenstenen of een vijzel in werking gezet.
Bezoek voor een optimale beleving een molen in de buurt.
De geur, kracht en werking van molens maken veel indruk.
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Pieter Vermeulen: Kindvriendelijke natuur- en milieueducatie
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Een (school)reisje
door de tijd?
Het verleden beleef
je bij ons!

Beklim samen de
hoogste kerktoren
van Nederland!
Ga op avontuur met de klas

Actief schoolreisje in de natuur!

Plezier voor
elke leerling!

Ook
or
vo grote
groepen

Al vanaf � 8,50
per leerling

Enthousiaste en ervaren
begeleiding!

Boswachterij Almeerderhout • Verlaatweg 2 • 1358 AJ Almere

preHistorisch Dorp
Boutenslaan 161b Eindhoven
040 252 22 81

Reserveringen en info 036-5384855

Scan de QR-code
en ontdek meer

www.outdoorparkalmere.nl

ONTDEK 2000 JAAR
AAN SPANNENDE
VERHALEN ONDER
HET DOMPLEIN

in de
of on klas
line

MUSEUMDOCENTEN ON TOUR
Paleis Het Loo gaat op koninklijk bezoek! In de klas of live
vanuit onze eigen studio, de museumdocenten vertellen je
alles over het mooiste paleis van Nederland en zijn bijzondere
bewoners.

Het Paleis
OP REIS
DOMPLEIN 4, UTRECHT DOMUNDER.NL

Jaargang 2021

Leerlingen zitten de hele les op het puntje van hun stoel en
gaan zelf aan de slag met afwisselende opdrachten.
Iedere les bestaat uit een uitgebreid pakket waarmee je het
bezoek kunt voorbereiden en afronden. Bij de online lessen
bezorgen we alles wat je nodig hebt op school.
Van kleuters tot groep 8, iedereen kan mee met Paleis op Reis.

Meer weten? paleishetloo.nl/onderwijs

RUBRIEK NATUUR

Lol maken én leren over de natuur: dat gaat prima samen!
Het is een discussie die op veel scholen regelmatig terugkomt: moet een schoolreisje vooral leuk

zijn of vooral educatief? Maar dat hoeft niet altijd een keuze te zijn. Vrijwel elk kind is intrinsiek

geïnteresseerd in natuur. Een dag je naar de dierentuin is voor vrijwel ieder kind een feest. Terwijl
ze daar ook ongemerkt van alles leren over de natuur. Datzelfde geldt voor een bezoekje aan

Naturalis: zeker geen stoffig museum, maar een indrukwekkende plek waar kinderen zich prima
vermaken én het nodige leren.

Oog in oog met T.rex Trix
In Naturalis zie je al het leven in één dag. Je ontmoet T. rex Trix en haar tijdgenoten èn je
staat oog in oog met al het leven. Naturalis heeft een speciaal aanbod voor leerlingen van
het basisonderwijs waarmee leerlingen de rijkdom van de natuur in al haar facetten leren
kennen. Dat kan natuurlijk door een bezoek aan het museum, maar het is ook mogelijk
om een online gastles vanuit de klas te kijken. Dan kijken leerlingen online mee met de
dino- experts terwijl die Triceratopsbotten onderzoeken! Ook de Dinozaal is digitaal te
bezoeken, evenaals de IJstijdzaal en de skeletten uit die tijd.

Op avontuur in Ouwehands Dierenpark
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Diergaarde Blijdorp
Diergaarde Blijdorp is uitgegroeid tot één van de mooiste dierentuinen van Europa en daarom een coole en
bijzondere bestemming voor een schoolreisje. In Blijdorp
duikj in het overdekte Oceanium en laat jeje omringen
door snelle haaien en nieuwsgierige zeeschildpadden. Je
ziet de imposante ijsbeer voor je neus in het water plonzen
en stapt in het tropische vlinderparadijs Amazonica. Vanaf
de Afrikaanse savanne heb je een geweldig uitzicht op de
giraffen en zebra’s. Vergeet niet om op kraamvisite te gaan
bij het pasgeboren olifantje Radjik en neushoorn Nasor!
Tijdens de schoolreis kunnen de leerlingen hun energie
kwijt in de buitenspeeltuin Oewanja Kinderjungle, waar
ze 14 meter hoog kunnen klauteren en door de slurven
naar beneden roetsjen. En of het nu mooi of slecht weer
is, in binnenspeeltuin Biotopia beleven zij de spannendste
avonturen. In Blijdorp vind je een perfecte combinatie van
avontuur, educatie en ontspanning in de natuur.

Deltapark Neeltje Jans

Ook Ouwehands Dierenpark is een favoriete schoolreisbestemming. Je kunt er natuurlijk dieren bewonderen
en direct leren over hun natuurlijke leefgebied, de
bedreiging van wilde soortgenoten en wat jij kunt doen
om hen te beschermen. Je staat neus aan neus met de
speelse ijsberen, loopt onder de slingerende orangoetans door en bespiedt de beren in Expeditie Berenbos.
Je kunt op avontuur in Gorilla Adventure of de bijzondere
nevelpanters en de Afrikaanse olifanten bekijken. Zo is
er voor elk wat wils.
Uniek in Ouwehands zijn natuurlijk de reuzenpanda’s Xing
Ya, Wu Wen en kleine Fan Xing. Je kunt er de mystieke
wereld van Pandasia betreken en de Chinese sfeer beleven in één van de mooiste pandaverblijven ter wereld.

Bijzondere ontmoetingen in

Daar steekt uw klas wat van op!

Bij Deltapark Neeltje Jans leren uw leerlingen alles over
de Deltawerken, de watersnoodramp van 1953 en het
onderwaterleven van het Nationaal Park de Oosterschelde en Noordzee.

De Deltawerken zijn wereldberoemd!
Natuurlijk kun je in Ouwehands Dierenpark ook spelen,
zowel binnen als buiten. Ook met slecht weer is er daardoor genoeg te doen. Slinger in Gorilla Adventure door
de reusachtige kloof, daal af in de oude mijnschacht
diep onder de grond en beleef een spannend avontuur
tussen de gorilla’s. Hang de beest uit in de grote overdekte speeljungle RavotAapia en ontdek spelenderwijs
alles over de jungle en haar bewoners! Klauter als een
doodshoofdaap langs touwen en door loopbruggen,
ervaar de wiegende nesten van de wevervogels en
ontmoet de vliegende honden in de griezel spelonk. Of
betreed buiten het grote luchtkussen op de Maki Lounge
en spring zo hoog als een ringstaartmaki!

Jaargang 2022

Nederland ligt voor meer dan de helft onder de zeespiegel. Voor ieders veiligheid zijn de Deltawerken gebouwd
om herhaling van de watersnoodramp van 1953 te
voorkomen. Bij Deltapark Neeltje Jans kunt u met uw klas
de geschiedenis opnieuw meemaken: Van de watersnoodramp tot en met de bouw van de Deltawerken.
(Natuur-)Exposities, films en een bezichtiging aan de
stormvloedkering geven u een indruk van de enorme
kracht van het water. In de 3D animatie Delta Experience, beleeft de klas de historische achtergrond van het
Nederlandse gevecht tegen het water op een innovatieve, toegankelijke en levendige manier.

En er is nog veel meer te doen!

Maak een wandeling naar de Stormvloedkering en
sta oog in oog met tropische haaien in het Bluereef
Aquarium Zeeland. Verkoeling vinden uw leerlingen in de
attractie de Aquasplash, de waterspeelplaats en op de
spectaculaire waterglijbaan. Een bezoek is pas compleet
als zij ook de zeehonden en zeeleeuwenvoorstelling en
de walvisexpositie hebben gezien en in de orkaanmachine een heuse storm hebben ervaren. Een boottocht
door het Nationaal Park de Oosterschelde maakt de dag
compleet.
Kijk voor meer informatie op www.neeltjejans.nl
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Gewoon lekker spelen in
een bosrijke omgeving
boek voor
Vroegboekkorting: betaal
1 februari 2022 en gratis
ider
€ 7,20 pp. 1 begele
per 10 kinderen

Schoolreis arrangement
Een hele dag plezier voor E 12,80

Inclusief: een blikje drinken, een ijsje,
een bezoek aan het Archeologiehuis, een
terugkomkaartje, een docentenpas,
parkeren, en activiteiten zoals schminken,
vuur maken, boogschieten, exerceren,
zwaardvechten, armbandje vilten,
kaarsje maken, fibula maken en het
spectaculaire gladiatorengevecht.
Lesprogramma’s
Download de gratis
lespakketten en
speurtochten voor
basis- en voortgezet
onderwijs.
Archeon Quest!
In groepjes speel je samen
de verschillende quest door
QR-codes te scannen in de
Romeinse tijd. Download
vooraf de app en speel mee!

Museumpark Archeon • Alphen aan den Rijn
031(0)172 447751 • educatie@archeon.nl • archeon.nl

VAN
SEA
CTICESVERZETSMU
BEST PRA
ENTRARMEN
GS- EN
OORLO INNERINGSC
WERKVO
EN HER LD NAAR S
VERTAAIN DE KLA
VOOR

Leven in vrĳheid is niet
vanzelfsprekend. Daarom moeten
we de verhalen van de Tweede
Wereldoorlog levend en actueel
houden. Vooral voor de leerlingen,
die deze verhalen kunnen verbinden
met de actualiteit waarin ze
opgroeien. Om zo te kunnen
reflecteren op de democratische
waarden, normen en deugden.

Kijk voor alle informatie op www.oudvalkeveen.nl • Oud Huizerweg 2 • 1411 GZ Naarden

Zwerf door de prehistorie, kom heel dichtbij de Romeinen, bezoek het
Archeologiehuis met het Romeins Museum, ontdek de 2000 jaar oude
Zwammerdamschepen en duik in de middeleeuwen.

een digitale les voor
mbo-studenten

W ER K
EN
VO R M
WO 2
VO O REN
LE SS

Voor elk kind een
terugkomkaartje !

ows met
Spetterende sh
nkeltje
Fonkeltje & Stro

Maak je klaar voor een
dag vol avontuur!

Plekken met
een verhaal

Kom daarom ook met je klas naar een
van de 45 bĳ SMH aangesloten musea en
herinneringscentra. Op onze website is alles te
vinden over deze uiteenlopende organisaties.
Je kunt bĳ hen het verhaal van de Tweede
Wereldoorlog op verschillende manieren
leren, in de klas, op locatie, of in combinatie
met een van onze (digitale) lespakketten.

LEREN VAN WO2
Kĳk hoe het Nederlandse verzet
verliep in het Verzetsmuseum
Amsterdam, laat een van de vele
gastsprekers zĳn of haar verhaal
in je klaslokaal doen, of fiets met
de klas langs de tanks door het
Oorlogsmuseum Overloon. Stap
een gevangeniscel binnen in het
Oranjehotel, leer wat vrĳheid
echt betekent in het Vrĳheidsmuseum of sta even stil in Westerbork waar vandaan zovelen zĳn
weggevoerd. Op deze manier vertellen wĳ niet alleen het verhaal
van de oorlog, maar laten we het
ook zien en voelen.

Lesgeven over de Tweede Wereldoorlog is soms lastig, daarom
hebben we verschillende (digitale) educatieve programma’s
ontwikkelt, waarbĳ we de koppeling met het heden maken, en
laten we de leerlingen onderdeel
zĳn van een verhaal, waarin zĳ
centraal staan. Leren over en door
het verleden dus. Deze educatieve programma’s hebben wĳ
gezamenlĳk ontwikkelt en zĳn te
vinden op onze website:
www.smh40-45.nl,
gratis te downloaden en te gebruiken. Denk aan ‘Plekken met
een Verhaal’, ‘Vrĳheid toen en nu’

en ‘Vertel Vrĳheid!’, of onze uitgebreide werkvormenwaaier, waar je
aan de hand van kerndoelen zelf
je lessen samenstelt. Ook hebben
alle organisaties zelf uitgebreide
lespakketten, toegespitst op hun
eigen plek en verhaal.
Door het hele land zĳn deze
WO2-gerelateerde plekken te
vinden, waardoor er altĳd wel
een bĳ jouw school in de buurt
is. De organisaties hebben
allen getrainde educatoren en
rondleiders die jou en je klas
graag meenemen, terug de tĳd in,
maar met de blik vooruit.

Wil je meer weten? Kĳk op www.smh40-45.nl

Een spannend en leerzaam dagje uit!
Mogelĳk gemaakt door

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

RUBRIEK ATTRACTIEPARKEN

Attractieparken: actief, vermakelijk en stoer!
Als je kinderen vraagt waar ze graag heen willen op schoolreis, is het antwoord heel vaak: naar een

Oud Valkeveen: voor als je gewoon lekker wil spelen

pretpark! Attractieparken zijn er gelukkig genoeg in Nederland. Maar ook vaak duur en daarom

Speelpark Oud Valkeveen is al meer dan 90 jaar een ideale
bestemming voor schoolreisjes. Kinderen kunnen hier heerlijk buiten
ravotten in een groene omgeving. Lekker niets anders doen dan
buiten spelen en genieten. Parkeren bij het speelpark is gratis en
voor de buschauffeur krijgt een traktatie voor het lange wachten!
Speelpark Oud Valkeveen ligt in een prachtig, bosrijk natuurgebied
tussen Huizen en Naarden. Het park is al jaren een speelparadijs
voor kinderen die van ‘gewoon lekker spelen’ houden. Elk jaar
verwelkomt het park veel kinderen die zich kunnen vermaken in een
mooie, veilige, kindvriendelijke, ruime en overzichtelijke omgeving.
Over het hele park staan er attracties en speeltoestellen. Je kan
botsen in de botsauto’s, hard gaan in de achtbaan, spetteren in de
Vallende Schuit, hoog in de lucht gaan in de Zwierezwaai en er zijn nog veel meer spannende attracties en gave
speeltoestellen. Speciaal voor de jongste bezoekers van het speelpark is er Miniland. Speciaal voor scholen is er
voor slechts €4,00 een smikkelmenu, maar er is ook voldoende ruimte waar u de meegebrachte boterhammetjes
kunt opeten.

kiezen veel scholen ervoor om niet elk jaar naar een attractiepark te gaan. In plaats daarvan wordt
afgewisseld met goedkopere bestemmingen. Maar buiten de bekende grote attractieparken zijn er
ook minder bekende leuke attracties om eens met je school te bezoeken. We zetten hier een paar
voorbeelden op een rij.

Een dag je plezier tussen de dino’s
In Dinoland Zwolle vind je meer dan 100 dinosaurussen.
De leerlingen kunnen zich de hele dag vermaken. Ze
overwinnen het hoogteparcours, luiden de bel bovenin
de klimwand, spelen samen minigolf en verslaan elkaar
met lasergamen. In het speciale paleolab leren ze als
een echte paleontoloog goudzoeken, fossielen zeven en
ze kunnen hun eigen dino kleien. Uitleven kan in onze
grote dino speeltuinen binnen en buiten! In de leerzame
en interactieve T-rexpeditie leren ze alles over deze
beroemde vleeseter.
In het overzichtelijke park kunnen kinderen vanaf groep
3 zelfstandig door het park lopen. Dinoland is het meest
geschikt voor groepen 3 t/m 7. Maar ook groepen 1 en
2 zijn van harte welkom. Er is binnen en buiten van alles
te doen, dus ook bij minder mooi weer is Dinoland heel
geschikt voor een schoolreisje.

Schoolfeest met Jan Klaassen
Spring, kruip, rol in een groot buitenspeelpark,
binnenspeeltuin of waterspeeltuin. Het Land van Jan
Klaassen is al meer dan 40 jaar de perfecte locatie voor
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Plopsa: uren indoorpret in Coevorden
In Plopsa Indoor Coevorden kunnen leerlingen zich
uitleven in de attracties van hun favoriete helden.
Zing en dans mee met K3 in de ‘K3-Disco’ of raas in

een schoolreis voor de onderbouw. Het park is ruim
en overzichtelijk opgezet zodat de kinderen zelf alles
kunnen ontdekken. Je kunt bijvoorbeeld Jan Klaassen en
Katrijn ontmoeten in een spannend poppenkastverhaal,
waarbij iedereen interactief kan meedoen. Daarnaast
kun je samen met Jan Klaassen op reis en avonturen
beleven bij de piraten, cowboys of in het spookhuis.
Voor de echte avonturiers is er de 40 meter lange
turboglijbaan. Kinderen kunnen hier vrij spelen.
Het prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en
ontwikkelt de motoriek. Bij slecht weer kunnen kinderen
spelen in de binnenspeeltuin, waar ze kunnen klimmen,
klauteren, glijden en springen op het springkussen. Bij
warm weer kunnen kinderen in de waterspeeltuin tussen
de waterstralen heerlijk spelen en afkoelen.

Jaargang 2022

de ‘Wickiebaan’ met een duizelingwekkende snelheid
langs de ruige rotsen. Omdat Plopsa Coevorden een
indoorpark is, heb je geen last van het weer.
Daarnaast zijn er in België ook verschillende Plopsaparken. Ontmoet jouw geliefde stripfiguren en Plopsahelden in het gloednieuwe Plopsa Station Antwerp op
een unieke locatie: het stationsgebouw van AntwerpenCentraal. Beleef een spannende rit op de nieuwe
extreme spinning coaster in Plopsaland De Panne of ga
als echte waterrat op verkenning in Plopsaqua De Panne
en Plopsaqua Landen-Hannuit. In Plopsa Coo combineer
je de natuur met avontuur. De allerkleinsten kunnen
terecht in Mayaland Indoor De Panne en Plopsa Indoor
Hasselt voor waanzinnig veel indoorfun.
Een schooluitstap naar een Plopsa-park kan vanaf €6,99.
Boek je schoolreis online met 5% korting dankzij de
actiecode ‘8012’. Als leerkracht krijg je tal van voordelen.

Toverland: voor kleine avonturiers echte waaghalzen én enorme waterratten
In Toverland staan stoere achtbanen te wachten voor échte waaghalzen,
uitdagende klimtoestellen voor kleine avonturiers en spetterende
waterattracties voor enorme waterratten. Vanwege de in- en
outdoorgebieden is het ideaal bij alle weertypes. Dankzij de overzichtelijke
indeling en de diverse picknickplekken is het ook voor de leraren en
begeleiders een groot succes. Ontdek bijvoorbeeld Avalon: de wereld
van Tovenaar Merlijn, vlieg mee onder de vleugels van zijn bondgenoot
Fēnix en ga drie keer over de kop of kom even tot rust in de bootjes van
Merlin’s Quest. In Port Laguna kun je met een toverstaf zelf écht toveren.
De hele school beleeft met ruim 35 attracties en shows in Toverland een
fantastische dag vol plezier. Maak je schoolreis compleet met één van
de schooldeals waarbij de entree aangevuld kan worden met heerlijke
versnaperingen. Niet voor niets is Toverland al jarenlang voor veel scholen
de favoriete bestemming voor hun jaarlijkse schoolreisje.
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HÉ SPEURNEUS!
GA JIJ MEE OP MISSIE?
Beleef het leven van de
Hunebedbouwers

Ontdek de wereld van de
marechaussees

Discover your own magic
Betreed de betoverende werelden van
Attractiepark Toverland en ontdek
je eigen magie. Ervaar de ruim 35

attracties en shows en ga op avontuur.

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je
van klimmen en klauteren of ben je een

enorme waterrat? Bij Toverland beleeft

iedereen een magisch mooie dag om nooit
te vergeten.

Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger t 0599 236 374
e info@hunebedcentrum.nl w www.hunebedcentrum.nl

Keltische legendes komen tot leven

Waterpret

Toveren… Jij kunt het ook!

Weersonafhankelijk

In Avalon waan je je in de wereld van Koning Arthur
en Merlijn de tovenaar. Hier vind je onder meer de
spectaculaire achtbaan Fēnix. Die is maar liefst 40 meter
hoog, gaat 3 keer over de kop en haalt een snelheid van
90 kilometer per uur! Daarnaast kun je samen genieten
van bootjesattractie Merlin’s Quest. Je vaart hierin door
de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn, waar je
in betoverende scènes terechtkomt.

MARECHAUSSEEMUSEUM.NL

In Port Laguna kun je met een toverstaf en de toverkaart
Mapa Magica zelf écht toveren. Met het maken van
de juiste toverbeweging tover je bijzondere taferelen
tot leven. In het Magiezijn is er een interactieve show,
waarin je kunt meehelpen tijdens het testen van
toverstaffen op goede of minder goede magie. De
kleinsten kunnen in het themagebied Land van Toos
naar hartenlust toveren in Villa Toverhoed.

DELTAPARK NEELTJE JANS

‘‘Daar steek je
wat van op!”

Maar liefst vijf achtbanen

Behalve de al eerder genoemde wing coaster Fēnix vind
je in Toverland ook de razendsnelle lanceerachtbaan
Booster Bike waarmee je door de bocht scheurt. De
kleurrijke achtbaan Dwervelwind draait volledig om
zijn as en indoor achtbaan Toos-Express bezorgt je
een doldwaze achtbaanrit door het Land van Toos. Ten
slotte is er nog Troy; dit is de hoogste, langste en snelste
houten achtbaan van de Benelux!

LEER
ALLES OVER DE

DELTAWERKEN
EN NATIONAAL
PARK DE OOSTER
SCHELDE

Ben jij een echte waterrat? Trotseer dan het woeste
water van de kolkende rivier Djengu River die door
het groene en rotsachtige landschap van de Magische
Vallei stroomt. De Dwervels staan op de loer om je
nat te spatten! In Expedition Zork doemt ineens een
gigantische waterval op van maar liefst vijftien meter
hoog! Hou je goed vast in de boomstam en maak je
klaar voor een geweldige duik.

Ook bij slecht weer kun je goed
terecht bij Toverland, want met
twee indoor themagebieden –
met daarin onder meer de indoor
achtbaan Toos-Express – ben je
voor een leuke dag in Toverland
niet afhankelijk van goed weer.
Niet voor niets is Toverland
dan ook al jarenlang voor veel
scholen de vaste bestemming
voor hun jaarlijkse schoolreisje.

Speciale schooldeals!

Van attractie naar attractie maakt hongerig! Ideaal is
dat je kunt kiezen uit een aantal schooldeals waarbij
de entree aangevuld kan worden met heerlijke
versnaperingen. Hierdoor hoef je op de dag zelf
nergens meer over na te denken én kan het genieten
beginnen!
Attractiepark Toverland is gelegen in het NoordLimburgse Sevenum, op slechts 25 minuten rijden
van Eindhoven. Als je boekt voor 1 april profiteer
je bij Toverland bovendien nog van aantrekkelijke
vroegboektarieven.

www.neeltjejans.nl

Laat je betoveren in een wereld vol magie.
Kijk voor meer informatie en om te reserveren op
www.toverland.com/schoolreis
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RUBRIEK SCHOOLKAMP EN OUTDOOR

Met z’n allen naar buiten!
Samen buiten bezig zijn; dat is voor ieder kind goed. Om heel veel redenen: buitenlucht is

gezond (vitamine D!), bewegen is belangrijk en veel outdooractiviteiten vragen om teamspirit en
samenwerken. Bovendien helpt buiten bewegen tegen stress en is het goed voor het algemeen

welbevinden. Genoeg reden dus om ook eens een outdoor-schoolreisje te organiseren. Dat kan
voor een schoolkamp van een paar dagen zijn, bijvoorbeeld bij Stichting Paasheuvelgroep of
Summercamp Heino, maar ook voor een eendaags schoolreis bij Outdoorpark SEC Almere.

Stichting Paasheuvelgroep: al 100 jaar
Het idee om jeugd lichamelijk en geestelijk te laten
ontwikkelen, is niet nieuw. Op 22 juli 2022 is het honderd
jaar geleden dat in Vierhouten een stuk grond gekocht
werd door de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Met als
doel: arbeidersjeugd lichamelijk en geestelijk laten
ontwikkelen, midden in de natuur. Het eerste jaar (1922)
werd er nog met de groep gekampeerd maar een jaar
later was het eerste echte kampgebouw een feit, de
Paasheuvel.

Het aantal accommodaties is inmiddels gegroeid naar
36, maar de uitgangspunten zijn 100 jaar later nog net
zo belangrijk. De sociale interactie tussen kinderen, het
avontuur midden in de natuur, de echt donkere nachten,
de spanning van een kind dat voor het eerst zonder
ouders op kamp is en de vriendschappen voor het leven.
Zorgen dat elk kind op kamp kan, dat blijft onze missie.
Het jubileum zal met meerdere evenementen worden
gevierd. Informatie vind je op www.groepsgebouw.nl.

Summercamp Heino
Een andere mooie plek voor een schoolreisje is
Heino, vlakbij Zwolle. Daar bevindt zich de mooie,
grote schoolkamplocatie Summercamp Heino.
Op het ruime terrein is van alles te doen, zoals:
zwemmen in ons overdekte zwembad waarvan het
dak bij mooi weer half open kan, sporten op het
veld of in de ruime sporthal, dansen in de disco,
(blacklight) minigolf, film kijken in de bioscoop en
nog veel meer!
Op 10 minuten loopafstand vind van het kamp
bevindt zich een recreatiemeer met strand en outdoorpark GoChallenge, waar veel leuke activiteiten
gedaan kunnen worden. Zoals de Challenge Run,
boogschieten, kanovaren, bikesteppen, laagte- en
hoogteparcours, klimwand, vlotbouwen, het kan
allemaal. De Challenge Run is ook te boeken als dagprogramma of als schoolreisje.
Iedere groep beschikt over een eigen huis of meerdere huizen met een dagverblijf, slaapkamers met
4, 6 of 8 bedden, douches en toiletten. Voor de begeleiders zijn er tweepersoonskamers aanwezig. Zelf

koken en afwassen is niet nodig. In het restaurant
staat drie keer per dag een buffet klaar, waarvan je
onbeperkt kunt eten!
Er zijn diverse arrangementen, al vanaf € 68,20 per
persoon voor drie dagen. 2 nachten, 5 maaltijden
in het restaurant en het gebruik van de standaard
faciliteiten zijn bij deze prijs inbegrepen. Omdat
Summercamp Heino beschikt over eigen bussen zijn
ook voordelige arrangementen inclusief busvervoer
mogelijk vanaf € 85,50 p.p. Een combinatie met een
dagreis naar Attractiepark Slagharen of Dinoland
Zwolle is tevens mogelijk.

Outdoorpark SEC Almere
Voor een eendaags uitje in de buitenlucht kun je ook
naar Outdoorpark SEC Almere. Een schoolreisje bij
SEC zit vol plezier, actie en avontuur. Tijdens het programma voeren de leerlingen uitdagende en speelse
opdrachten uit. Samenwerking wordt gestimuleerd.
Enthousiaste en ervaren begeleiders zorgen dat
iedereen zich vermaakt. Altijd geldt: plezier staat
voorop!
Het meest geboekte schoolreisje is de survival. In het
outdoorpark gaan leerlingen de uitdaging aan met
junglebruggen, camotunnels, hindernisbanen en andere spannende onderdelen. Het programma wordt
afgestemd op de samenstelling van de groep en de
wensen van de school.
Outdoorpark SEC Almere biedt meer, zoals:
• Expeditie Robinson: teambuilding, competitie en
veel plezier
• Zomerspelen: een extra voordelig programma met
veel vrijheid
• Vlotvaren: je eigen vlot bouwen en daarna heerlijk
varen op het meer

34

Jaargang 2022

de SCHOOLREISGIDS

Een schoolreisje naar Outdoorpark SEC Almere kan het
hele jaar; de activiteiten worden aangepast aan de weersomstandigheden.
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RUBRIEK HET SCHOOLREISJE VAN…

We zien je graag!

Schoolreisherinneringen
van Esther Vergeer

In het museum...

‘DIE FIETSTOCHT MET DE
HELE KLAS WAS VOOR MIJ OP
DE HANDBIKE ECHT TE LANG’
0

Door: Rob Pietersen

Schoolreisjes moeten inclusief zijn, stelt
zevenvoudig Paralympisch kampioene
Esther Vergeer. Vergeet dus zeker ook de
In Naturalis zie je al het leven in één
dag, je ontmoet T. rex Trix en haar
tijdgenoten èn je staat oog in oog met je
betovergrootouders. Door ons speciale
aanbod ontdekken leerlingen de rijkdom
van de natuur. In het museum of door een
online gastles vanuit de klas!

... of online!

Kijk in de online gastlessen onze dinoexperts op de vingers. Bezoek digitaal de
indrukwekkende Dinozaal en onderzoek
Triceratopsbotten. Of ontdek de IJstijdzaal
en de skeletten uit die tijd.
Vragen? reserveringen@naturalis.nl
of 071 - 751 96 00

Ga naar
naturalis.n
l/
educatie
voor
al het actu
ele
aanbod

gehandicapte kinderen niet. ‘Het onderdeel
zijn van de groep, en dus ook dezelfde
dingen mee maken als je vrienden, is wel echt
belangrijk in de ontwikkeling van een kind.’
Houd rekening met iedereen, zodat alle kinderen uit je klas
ook echt mee kunnen, luidt het advies van de inmiddels
40-jarige rolstoeltennisster. Zo moeilijk is dat niet, vindt ze:
‘Het is vaak een combinatie van de leraar, de ouders en het
kind zelf om het te laten slagen. Als die drie partijen goed
afstemmen wat er mogelijk is, en er ook echt moeite voor
willen doen, dan kan er heel veel. Het is ook niet erg als je
als gehandicapt kind sommige onderdelen even niet mee
kunt doen, of als je ergens hulp bij nodig hebt. Maar het
erbij zijn, het erbij horen, samen de avonturen beleven… Dat
is zó belangrijk.’
In 1988 kreeg Esther Vergeer - op zevenjarige leeftijd - een
hersenbloeding. Aan een operatie hield ze een dwarslaesie
over. Hierdoor kwam de Woerdense in een rolstoel

Esther Vergeer
Foto: Marianne

terecht. Ze stortte zich eerst op rolstoelbasketbal, en haalde
vervolgen als tennisster de wereldtop. In de laatste tien jaar
van haar carrière (tot 2013) bleef ze liefst 470 wedstrijden op
rij ongeslagen. Het maakt Esther één van de meest succesvolle
sporters uit de Nederlandse sportgeschiedenis.
De positieve insteek, veel passie en een flink portie
doorzettingsvermogen. Zonder die kwaliteiten kom je in de
topsport nergens. Ze sieren de voormalige kampioene die
alleen maar leuke herinneringen aan haar schoolreisjes heeft.
‘Ik probeerde altijd mee te gaan. Ik herinner me geweldige
schoolreisjes naar Avifauna in Alphen aan den Rijn en de
Linnaeushof bij Haarlem.’
Iets dieper gravend - veel verder terug dan al die olympische
medailles en andere prachtige titels - herinnert ze zich ook
schoolreisjes die per fiets bereikbaar waren. ‘Die fietstocht met
de hele klas was voor mij op de handbike echt te lang. Soms
fietste ik dan een deel mee, of anders bracht mijn vader of
moeder me naar de bestemming. Er was eigenlijk altijd wel een
mouw aan te passen.’
Nee, dat stuk op de handbike was niet de leukste herinnering.
Zeker niet. De spanning vooraf: dat was volgens haar eigenlijk
het mooist : ‘Wat neem ik mee? Je tasje klaar maken, iets lekkers
meenemen. Naast wie ga ik in de bus zitten? Met dat soort
vragen en dingen was ik bezig. En natuurlijk maak je op zo’n
dag dingen mee die vriendschappen ook weer hechter maken.
Dat wil je niet missen. Het was superleuk om die met mijn
vriendinnengroepje te beleven.’
Esther steunt stichting Het Gehandicapte Kind als ‘Famous
Friend’ en startte zelf de Esther Vergeer Foundation. Beide
organisaties spannen zich in om gehandicapte kinderen op weg
te helpen, om heel positief hun dromen waar te maken. Om op
te komen voor hun belangen en de samenleving inclusiever te
maken. Ze horen erbij. Laat ze meedoen. Ook op schoolreisje!
‘Met een heel klein beetje moeite is er al zoveel mogelijk’, aldus
Esther Vergeer.
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BELEEF DE
MARINE OP
ÉN ONDER
ZEE

ER HANGT
AVONTUUR
IN DE LUCHT

HOE BEREIKT U SCHOLEN?
Lift mee op het succes van de Schoolreisgids!

Blijvende indrukken doe je op
in het Nationaal Militair Museum

De advertenties worden zeer goed bekeken door
de lezers. Dat blijkt ook uit de zeer trouwe groep
adverteerders in de Schoolreisgids. Ook interesse
in een samenwerking met de Schoolreisgids 2020
of uw boodschap via onze Nieuwsbrief?

Hier komen aangrijpende
verhalen tot leven en leer je

Ed en Sonja Rothuis adviseren u graag!

alles over de wereld van een
militair. In de Klas van ’45

0314 334 960

sales@er-communicatie.nl

06 39 854 234

www.er-communicatie.nl

Xperience kruip je in de huid
van vijf schoolkinderen uit de
Tweede Wereldoorlog. Buiten
leef je je uit in een bootcamp
met de hele klas en leer je de
waarde van samenwerken en
discipline. Durf je het aan?

Beleef de natuur!
Interactieve tentoonstellingen
activiteiten, natuurwandelingen

MARINEMUSEUM.NL

pietervermeulenmuseum.nl

Kijk voor meer informatie over
groepsbezoek en educatieprogramma’s op

NMM.NL

5R%T ING

KO ocode 8012

LAAT JE LEERLINGEN ZELF KIEZEN
WAAR ZE OP SCHOOLREIS GAAN!

prom

Thrills & beats op
“The Ride to Happiness”
by Tomorrowland

Meer dan 300m
spetterend glijplezier

Indoorfun in het
nieuwste Plopsa-park!

Oneindig veel binnenen buitenpret

Een duik in het nieuwe
Plopsa-waterpark!

Spannende dinoavonturen!

Op zoek naar een schoolreis vol avontuur en verwondering?
Je geliefde Belgische stripfiguren en je favoriete Studio 100-helden heten je van harte welkom in
Plopsa Station Antwerp, het gloednieuwe indoorpark in het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal! Dankzij
de unieke ligging geniet je van een vlotte bereikbaarheid met de trein. Laat je verrassen door meer dan 50 spectaculaire attracties
in Plopsaland De Panne, droom weg bij de wondere waterwereld van Plopsaqua De Panne en
Plopsaqua Landen-Hannuit of laat je betoveren door de magische indoorwereld van Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa
Indoor Coevorden en Mayaland Indoor De Panne. Ga op avontuur in Plopsa Coo, gelegen aan de Watervallen van Coo!

Bereken vrijblijvend de prijs voor je klas via de scholenwebsite of boek online je schoolreis aan
een voordelig tarief met 5% korting dankzij de promocode ‘8012’ via www.plopsaschools.nl.
Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

EXCLUSIEVE VOORDELEN VOOR LEERKRACHTEN!*

€25 KORTING

TOT

GRATIS

1 JAAR LANG PLOPSA-PLEZIER AAN VOORDEELTARIEF!

NAAR DE PLOPSA-PARKEN

Wil je heel het jaar betoverd worden door de magie van de
Plopsa-parken? Koop als leerkracht nu je Plopsa-FunCard of
Plopsa-SwimCard met maar liefst €20 korting, je
Plopsa-GoldCard met €25 korting of je Plopsa Indoor
Coevorden Jaarkaart met €5 korting aan de kassa van
jouw favoriete Plopsa-park!

Als leerkracht geniet je vanaf nu op elk moment van
GRATIS onbeperkte toegang tot alle Plopsa-parken.
Bij aankoop van minstens één ander betalend
e-ticket ≥1m, krijg je een GRATIS e-ticket ≥ 1m.
Tickets verkrijgbaar via www.plopsa.nl

*Op vertoon van je bewijs van aanstelling of een ander document dat aantoont dat je het beroep van leerkracht uitoefent aan de toegangspoorten van een Plopsa-park.

