
Uitlening  

educatief materiaal  

Ga zelf aan de slag                        

in en rond je eigen school! 

Voor meer info en reservaties: 

ma-vr, van 9 - 12 uur en 13 - 16 uur 

Domein Kiewit 

tel. 011 21 08 49 

kiewit@hasselt.be 

www.domeinkiewit.be 

 

Parking: Putvennestraat 108, 3500 Hasselt 

Beste leerkrachten 

De stad Hasselt wil jullie ondersteunen in jullie      

lesopdracht rond natuur- en milieueducatie. Zo   

kunnen jullie een educatieve begeleiding reserveren 

op Domein Kiewit. Meer info via 

www.domeinkiewit.be 

  

Misschien lukt deze verplaatsing niet, of wil je graag 

met de klas de natuur ontdekken rond jullie school 

en het ontbreekt jullie aan voldoende materiaal?                               

We stelden een hele lijst op met materialen en     

enkele inhoudelijke lesjes die jullie (helemaal gratis!) 

kunnen ontlenen. 

Een actuele lijst vinden jullie steeds op onze website. 

 

We spreken af: 

• We weten dat jullie zorg zullen dragen voor dit  

materiaal, enkel voor duurdere materialen vragen 

we het nummer van jouw identiteitskaart. 

• Het materiaal kan een week uitgeleend worden. 

• Voor de lespakketten kan, indien gewenst, de 

handleiding vooraf toegestuurd worden. 

• Afhalen en terugbrengen van ontleende materiaal 

kan aan het onthaal van domein Kiewit, enkel    

tijdens de kantooruren  

 

Hopelijk tot binnenkort! 



Les materiaal aantal aantal uitlenen 

Wateronderzoek zeven 6   

  schepnetten met lange steel 6   

  witte bakken 6   

  loeppotjes 120   

  zoekkaart waterdieren 30   

  tabel waterkwaliteit 30   

  microscoop * 3   

Bodemdiertjes loeppotjes 120   

  zoekplaat bodemdieren 30   

Aardrijkskunde kompassen 35   

  pluviometer * 1   

  anemometer * 1   

Braakballen uitpluizen opgezette kerkuil en steenuil 1   

  pincetten 25   

  PowerPoint bouw van de uil - soorten uilen - braakballen - via WeTransfer     

  filmpje over broedende kerkuil via WeTransfer     

  braakballen (1 braakbal per 2 leerlingen)     

  uitpluiskaarten braakballen 30   

Boerderijdieren schedel rund   1    

  schedel paard  1   

  schedel geit  1   

  schedel schaap  1   

  schedel konijn  1   

  schedel hond   1    

  schedel varken  1   

  set poten van hoefdieren  1   

Zoekkaarten zoekkaart spinnen herkennen 30    

  zoekkaart vogels herkennen 30   

  zoekkaart dierensporen 30   

  zoekkaart paddenstoelen 30   

Lespakket 1 recyclagekoffer: voorbeelden van wat er gemaakt wordt met oud materiaal 1   

  wat een ratzooi'; lespakket oudste kleuters rond afval en milieu 2   

  het blauwe gevaar'; lespakket 1ste graad rond afval, milieu en klimaat 2   

  bezige beestjes'; lespakket oudste kleuters en 1ste rond bodemdiertjes en insecten 1   

Wildcamera*   2   

Verrekijkers*   15   

Praktische info 

Het materiaal wordt gratis uitgeleend. 

Het materiaal kan maximum 1 week uitgeleend   

worden. 

Het kan enkel uitgeleend worden tijdens de week 

tussen 9 en 16 uur. 

Wanneer er iets stuk is, geef ons dan een seintje. 

Bij het duurdere materiaal* wordt het nummer van 

je identiteitskaart genoteerd. 

Uitlenen van het materiaal 

 

Naam leerkracht: ………………………………………………... 

 

Naam school: …………………………………….………………. 

Afhalen op  ………………………………………….…………….. 

Tussen …………. en  …………. uur 

Terug brengen op ………………………………………………. 

Tussen …………… en ……………  uur 

Tel. van de afhaler: …………………………………………….. 

Handtekening van de ontlener: 

 

……………………………………………………………………………. 

Nummer identiteitskaart: ……………………………………. 

Versie: juni 2020 


