
Uitstappen: 

 

Sportdagen  en schooluitstappen maken deel uit van het onderwijsaanbod en vinden 

soms voor een deel buiten de lesuren plaats. Leerlingen moeten er in principe 

aan deelnemen. 

Af en toe organiseert de school activiteiten die buiten de schoolmuren plaatsvinden 

en langer duren dan 1 lesdag. Voorbeelden zijn: bosklassen, zeeklassen, meerdaagse 

schoolreizen, bezinningsdagen, een geïntegreerde werkperiode, taaluitwisseling tussen 

Nederlandstalige en Franstalige leerlingen ... 

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan die activiteiten. Leren doet je kind 

immers niet alleen tussen de 4 muren van het klaslokaal. 

In het basisonderwijs zijn leerlingen niet verplicht om deel te nemen aan meerdaagse 

uitstappen. De school moet altijd de schriftelijke toestemming van de ouders vragen. Die 

toestemming hoeft niet voor buitenschoolse activiteiten van minder dan 1 schooldag



VBS De blokkentoren biedt volgende uitstappen aan: KLEUTERS 

 Beukenhof in de herfst: peuter en eerste kleuter rapen blaadjes en kastanjes tijdens 

een herfstwandeling in het Beukenhof. 

 Seizoenswandeling in het tweede en derde kleuter : wij bezoeken Tiegembos, de 

Gavers, Waregem en Elsegem (de Hellinck). We bekijken hoe de seizoenen 

invloed hebben op de natuur. 
 

 De Sint trakteerde met een uitstap naar het Speelpunt in Zwevegem. Alle kleuters 

konden genieten van een dagje speelplezier. 

 

 De peuters en eerste kleuters trekken een voormiddag naar de kinderboerderij 

‘Bokkeslot’ te Deerlijk. 

 

 

 Tweede en derde kleuter gaan drie dagen op kaboutersportklassen in de Treffer 

(Waregem) 

 

 

 

 



 

VBS De blokkentoren biedt volgende uitstappen aan: LAGER 

 Eerst graad gaat een jaar naar Boudewijnpark, een jaar naar Plopsaland op 

schoolreis. Iedere jaar volgen ze ook  sportklassen in de treffer in Waregem. 

 

 

 Tweede graad gaat afwisselend naar Bobbejaanland of naar de Efteling op 

schoolreis. Ook gaan zij tweejaarlijks op kasteelklassen naar Spa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De derde graad gaat ieder jaar naar Bellewaerde op schoolreis. Tweejaarlijks gaan 

ze op studiereis naar Gent en op zeeklassen. 

 

 

 

 

 

 



 

 In het derde trimester gaan alle klassen van de lagere school op sportdag. 

 

 

 

 


