
SCHOOL @ GRANELLE 

 

PLANNING 

 Vóór het bezoek 

1. De leerkracht krijgt op voorhand een inleiding die ze klassikaal kunnen overlopen of de 

leerlingen zelfstandig aan het (opzoek)werk zetten. 

2. De leerlingen krijgen de opdracht om minstens één vraag te bedenken die ze graag willen 

stellen in de winkel. 

3. De leerlingen krijgen de opdracht om (minstens) één herbruikbare verpakking mee te 

nemen naar de winkel. 

4. De leerlingen krijgen het achtergrondverhaal van de Escape Route en een eerste puzzel! 

 

Tijdens het bezoek 

5. De eerste groep vertrekt meteen op Escape Route. Aan de hand van raadsels, puzzels en 

codes moeten ze, onder begeleiding van een leerkracht, de juiste route vinden en zo Fort 

IV redden! 

6. Aan de hand van een interactieve presentatie ontdekken de leerlingen uit de andere 

groep op een gemoedelijke manier (aangepast aan de leeftijdscategorie) enkele 

basisbegrippen uit de economie en de ecologische impact van onze keuzes. Komen 

daarbij zeker aan bod: 

• Behoeften, consumptie- en keuzepatroon. 

• Ecologische voetafdruk. 

• Verschil klimaat & milieu. 

• Hoe kunnen we onze impact verkleinen? 

• Wat is Zero Waste? 

• Concrete tips. 

• Vragen van de leerlingen. 

 

7. De leerlingen krijgen in een korte rondleiding te zien wat de basisprincipes van de winkel 

zijn en hoe klanten hier komen winkelen. 

8. Shoppen maar! De leerlingen mogen hun potje vullen met producten twv. 3 EUR. 

9. Na een uurtje wisselen de groepen. 

 

 

Na het bezoek 

 

10. We voorzien verschillende kant-en-klare evaluatietools. 

  



DOELPUBLIEK 

3de graad basisonderwijs tot 1ste graad secundair onderwijs 

 

TIJDSTIP 

De uitstap is mogelijk op maandag tussen 10u. en 15u. en op donderdag tussen 10u. en 12u. 

en duurt alles bij elkaar zo’n twee uur. Het exacte tijdstip wordt in onderling overleg bepaald. 

Op die momenten is de winkel gesloten en dus uitsluitend toegankelijk voor jullie leerlingen. 

 

KADERING IN DE LEERPLANNEN 

 VVKSO GO! 

Basisonderwijs 
Gr. 3 

Ontwikkeling van initiatief & 
verantwoordelijkheid: 
Engagement voor duurzaam samenleven (IVds 
1,2,3,4 & 5) 
 

Consumentenopvoeding 3.1.4.13-14 
Gezondheidseducatie 
Milieueducatie 3.2.8.1-14 

Sec. Onderwijs 
Gr. 1 

NRT: 2.5 Kringlopen 
ECO & ORG: Consument & Onderneming in de 
samenleving 
MAAT & WELZ: Persoonlijke & gezonde 
levensstijl 
MENS & SAML: Ik & mijn relatie tot de 
samenleving 

BASISVORMING 
Burgerschapscompetenties: ET7.9 + 7.11 + 7.12 
+ 7.13 + 7.14 
Actief participeren aan de samenleving + de 
wederzijdse invloed tussen maatschappelijke 
domeinen & ontwikkelingen en de impact ervan 
op de samenleving 
Economische & financiële competenties: ET11.1 
+ 11.5 + 11.6 + ET BG11.1  

 

 

GROEPEN 

Onze winkelruimte is niet erg groot. Daarom delen we klassen op in twee groepen van 

maximum 14  leerlingen, samen dus een klas van maximum 28 leerlingen. 

In principe is één begeleider voldoende, maar we raden wel 2 begeleiders aan. Op die manier 

kunnen ook de leerkrachten aan beide activiteiten deelnemen. 

 

PRIJS 

De kostprijs bedraagt 4 EUR per deelnemer. Inbegrepen in dit bedrag is dan de presentatie, 

het lesmateriaal, de Escape Route én mogen de leerlingen hun eigen potje vullen met 

producten twv. van 2 EUR. Ze moeten dus ook rekenen in de winkel! 

 

 


