PRAKTISCHE
INFO

Alle activiteiten dienen minimum twee weken op voorhand gereserveerd te worden.
Voorzie aangepaste kledij, bij noodweer kunnen we de activiteiten afgelasten.
De leerlingen blijven tijdens de activiteit te allen tijde onder het toezicht van de leerkrachten staan.
Contact
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
T: 0032 11 21 08 49
e-mail: kiewit@hasselt.be
Parking: Putvennestraat
Het secretariaat is open elke werkdag van 9–12 uur en van 13–16 uur.
Bereikbaar met openbaar vervoer De Lijn, bushalte ligt op onze parking.

Taverne Koe-vert
Putvennestraat 110, 3500 Hasselt
Tel.: 011 23 47 34 – e-mail: info@koevertkiewit.be
www.koevertkiewit.be

HONDEN AAN
DE LEIBAND

DOMEINKIEWIT.BE

HONDENPOEP
IN EEN ZAKJE

AFVAL IN
DE AFVALBAK

GEEN PLANTEN
PLUKKEN

OP HET PAD
BLIJVEN

GEEN VUUR
MAKEN

V.U.: burgemeester Vandeput, Limburgplein 1, 3500 Hasselt.

Picknick/Lunch
Bij goed weer kan je buiten picknicken. Bij slecht weer zoeken we mee naar een oplossing.
Na reservatie kan je picknicken bij taverne Koe-vert (drankjes aan groepstarief).

EDUCATIEF AANBOD
SECUNDAIR ONDERWIJS
DOMEIN KIEWIT

DOMEINKIEWIT.BE
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BESTE
LEERKRACHT,
In de natuur is variatie troef! En hoe kan je je leerlingen beter verbazen, dan door erop uit te
trekken? Met zoekkaarten, thermometer, schepnet, … of andere materialen starten we het
onderzoek. Ook zorg dragen voor deze natuur en de eigen omgeving geven we een plek.
Zo werken we aan natuur- en milieueducatie.
Deze brochure geeft je dan ook een praktisch overzicht van ons educatief aanbod voor het
secundair onderwijs. Pedagogisch geschoolde medewerkers werkten de inhoud van de
activiteiten uit. Deze sluiten aan bij de leerplannen.

“JE BENT ALTIJD
WELKOM OM TE KOMEN
PICKNICKEN.“

Joost Venken
		Steven Vandeput
schepen verantwoordelijk 		
burgemeester stad Hasselt
voor Domein Kiewit

Voor reservaties, meer informatie of suggesties:
Domein Kiewit – 011 21 08 49 – kiewit@hasselt.be
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Vergelijkende studie van twee bosbiotopen

(15 april - 30 oktober)
Eerste tot vierde jaar BSO –TSO - ASO • duur: 2 uur

Seizoensgebonden
wandelingen (hele jaar)

Eerste tot vierde jaar BSO – TSO – ASO •
duur: 1.30 tot 2 uur

De natuur ziet er elk seizoen anders uit.
Samen met een ervaren natuurgids worden
deze seizoensgebonden veranderingen van
dichtbij bekeken.

Oriënteren kan je leren

(hele jaar)
Eerste jaar BSO • duur: 1.30 tot 2 uur

Na het volgen van deze activiteit raken
de leerlingen niet snel meer het noorden
kwijt. Aan de hand van leuke en praktische
opdrachten leren de kinderen werken
met kaart en kompas. Op een fijne manier
samenwerken zal nodig zijn om de
opdrachten tot een goed einde te brengen.

De honingbij – een
sociaal levend insect
(mei-september)
Alle jaren middelbaar onderwijs •
duur: 1 tot 1.30 uur

“JE BENT ALTIJD
WELKOM OM TE KOMEN
De tentoonstelling in de bijenhal laat
leerlingen ontdekken
hoe de honingbij
PICKNICKEN.“
als sociaal levend insect functioneert in
een grote bijenstaat. Daarnaast krijgen de
leerlingen de kans om een echt bijenvolk
in actie te zien in de glazen bijenkasten. Ze
kunnen verder ook kennis maken met de
werkzaamheden van de imker.
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Naaldbos en loofbos zijn twee biotopen die op ons domein zelfstandig door de leerlingen
onderzocht kunnen worden. Na een korte uitleg over het te gebruiken materiaal en de
invulblaadjes, worden de leerlingen naar hun werkterrein gebracht. Per biotoop wordt de
grondsoort, vochtigheidsgraad, zuurtegraad en temperatuur van de bodem onderzocht.
Abiotische factoren zoals licht, temperatuur en luchtvochtigheid worden eveneens gemeten. Ook
aan de bodemdiertjes wordt de nodige aandacht besteed. Na een zelfstandig onderzoek worden
de gevonden resultaten klassikaal besproken.

Studie van een
zoetwaterbiotoop

(15 april - 15 oktober)
Eerste tot vierde jaar TSO – ASO • duur: 2 uur
Aan de hand van biochemische proeven
worden parameters zoals het fosfaat- en
zuurstofgehalte, de zuurtegraad enz. van een
vijvertje bepaald. Met een determinatietabel
wordt nagegaan welke oever- en
waterplanten er aanwezig zijn. Tijdens
het veldwerk verzamelen de leerlingen
waterorganismen met een schepnet. Deze
worden nadien onder de microscoop met
een determinatietabel gedetermineerd. Aan
de hand van de gevonden resultaten kan de
graad van zuiverheid van het water bepaald
worden.

Bakactiviteiten

(hele jaar)
Alle jaren middelbaar onderwijs • duur: 2 uur
Leerkrachten die met een groep brood,
groentetaartjes of appeltaartjes willen
komen bakken, kunnen gebruik maken
van de praktisch ingerichte leskeuken van
het domein. Van alle bakactiviteiten zijn er
brochures te verkrijgen. Deze activiteit wordt
begeleid door de leerkracht zelf. Reserveren
is noodzakelijk
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Milieu- en natuurspel

(hele jaar)
Eerste jaar BSO • duur: 1 tot 1.30 uur

De leerlingen kunnen in dit spel hun kennis
over de natuur tonen. Er is echter ook
aandacht voor de vele milieuproblemen. Met
behulp van het bekende ganzenbord gaan
de kinderen in kleine groepjes op zoek naar
oplossingen.

Bouwen aan de
ambertuin

(april - oktober)
Eerste graad BSO – TSO – ASO •
duur: 1 tot 1.30 uur
Op een speelse manier maken de leerlingen
kennis met onze ‘Ambertuin’. Het is een
kringlooptuin die samengesteld is uit acht
bouwblokken: verharding, gazon, water,
plantvakken, afscheidingen , compost, kippen
en moestuin.
Aan iedere bouwblok zijn een aantal leuke
opdrachtjes verbonden. Lukt je groepje erin
deze tot een goed einde te brengen, dan heb
je de eerste bouwblok verdiend. Wanneer je
samen 8 stukjes bijeen gesprokkeld hebt, kan
je het grondplan in elkaar puzzelen.

DOMEINKIEWIT.BE

Met de GPS kris kras
door Kiewit

(hele jaar)
Eerste jaar BSO – TSO – ASO • duur: 2 uur
Er ligt een schat op domein Kiewit: de
Wijerschat. Om die schat te vinden gaan
leerlingen met een GPS op zoek naar
opdrachten. Na een speurtocht van 2,5 km
kan je met de juiste aanwijzingen de code
berekenen. Deze brengt je naar de “Schat van
de Wijers”.
Na een korte uitleg hoe een GPS werkt en wat
de Wijerschat is, vertrekken de leerlingen
in max. 5 groepjes op tocht door de mooie
natuur van Kiewit.

Heel wat van de activiteiten op Domein
Kiewit zijn buitenactiviteiten. Aangepaste
kledij zoals laarzen en een regenjas zijn
aangeraden. In het geval van noodweer kan
het personeel van het domein de geplande
activiteiten aflassen. Je wordt hiervan
telefonisch op de hoogte gebracht.

“OP ONDERZOEK...“

