PLOKKERSHEEM
MET DE KLAS

WEGWIJS IN ONS AANBOD
WEG MET DE KLAS?
Over de meerwaarde van extra-muros-activiteiten valt weinig te twijfelen.
Deelnemers leren zoveel sociale vaardigheden toepassen, staan in een andere relatie met hun begeleider en
leerkracht, leren loskomen van thuis/hun vertrouwde omgeving, maken kennis met andere gewoontes en
gebruiken,...
Daarenboven kunnen we hen de kans geven om realiteitsgebonden onderwijs en/of ervaringen te krijgen. Wij
hebben de contacten voor hen gelegd, de materialen zijn voorhanden, de uitdagingen geformuleerd,...
Ze beleven de realiteit in een groot "sociaal laboratorium".

IN WATOU?
We nemen ons Plokkersheem in Watou graag als uitvalsbasis:
- een rustige maar inspirerende omgeving waar technologie hand in hand gaat met originele ambacht
- van STEM naar STEAM is hier "een evidentie" dankzij de reputatie van Watou als kunstdorp
- mogelijkheid om meerdere dagen te verblijven en verder te werken aan een project

WELKE INFO VIND IK HIER?
In deze folder krijgt u een overzicht van de verschillende sessies waarmee we samen een programma op maat
van uw leerlingen kunnen opstellen.
in dit symbool vindt u
naast dit symbool vindt u
hier vindt u
(indicatief) vanaf welke
hoe lang de acitiviteit bij
de kostprijs van
leeftijd de activiteit geschikt is
benadering duurt
de activiteit
Blader gerust eens door onze folder. Snuiter even op onze website www.plokkersheem.be, u vindt er ook
filmpjes die een goed beeld geven van wat u kan verwachten.

WEGWIJS IN ONS AANBOD
TECHNIEKKLASSEN
Technologisch aanbod in een landelijke omgeving.
Basisprincipe: bedrijfsbezoek binnen een thema en doeactiviteit
(incl. materiaal, leerlingenbundel,
leerkrachtenhandleiding om zelf te begeleiden).
De houterige man
Het verhaal van metaal
De boer op
Een kei in klei
Leer meer over leer
Le cottage du fromage
Lol met wol
Druk druk druk
Een wereld vol afval
Sjorren: in de knoop
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Bij elke activiteit vind je een aantal tandwielen.
De kleuren van de tandwielen geven een beeld van
de STEAM-onderdelen waarop de klemtoon ligt
in deze sessie.
paars
blauw
groen
geel
rood

SCIENCE (wetenschap)
TECHNOLOGY (technologie)
ENGINEERING (ontwerpen)
ART (kunst)
MATH (wiskunde)

DE HOUTERIGE MAN
Onze houtspecialist Simon repareert graag dingen.
Maar hij denkt ook graag aan de natuur.
Zoals jullie weten heeft de natuur een balans.
De natuur geeft en de natuur neemt.
Vandaag nemen wij het hout dat de bomen ons geven
En maken we een vogelhuisje om terug te geven aan de
natuur.
We zullen heel wat nieuwe dingen leren.
Maar, opgelet we zijn zeer gesteld op veiligheid.
Onder het oplettend oog Van Simon de klusjesman
Zullen we plannen, berekenen, timemeren, schroeven,
Schuren en boren.
Na het verkennen van deze verschillende technieken
Is je eigen vogelhuisje helemaal af.
Nu is het aan jullie om deze zelf te pimpen naar een
paradijs
Voor vogels.

3u

04

vaste kost 83 EUR
+ 16,50 EUR p.p.

HET VERHAAL VAN METAAL
Het spel van vuur en metaal intrigeert Pol sinds kindsbeen,
toen hij zijn grootoom en vader elke dag gadesloeg.
Zijn INOXzaak is daarom niet zomaar een bedrijf of een
job, maar een levenswerk.
Binnen zijn atelier brengt hij ook de smederij van vroeger
weer tot leven, compleet met gemetseld smidsevuur, de
originele aambeelden, werkbanken, tangen, blaasgalg,...
Je ziet de realiteit van vroeger én nu!
Uiteraard gaan we ook zelf aan de slag.
Metaal knippen en boren, plooien,...
Een stekker, schakelaar en fitting monteren tot je je eigen
kamer verlicht!

8u

vaste kost 83 EUR
+ 26 EUR p.p.
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DE BOER OP
Trek je laarzen aan en stap door de velden naar de
boerderij van Karlien.
Ze neemt je mee in het reilen en zeilen van het leven op de
boerderij, Hoe de akkers bewerkt worden van grond tot
oogst en je ontdekt hier zelf hoe techniek, duurzaamheid
en welzijn voor koe, varken en boer hand in hand gaan.
Daarna is het tijd om de handen uit de mouwen te steken:
kalfjes melk geven, koeien voederen, varkentjes oormerken
en nog zo veel meer.

3u
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vaste kost 110 EUR
MAX. 20 pers.

EEN KEI IN KLEI
Hilde is een kei in pottenbakkerij.
Zij zal uitleg geven over de verschillen tussen zand, leem en klei.
Welke grondstoffen nodig zijn om potten, keramiek en dergelijke te bakken.
Pottenbakken is een secuur proces waarbij geduld en techniek aan te pas komen.
Zo zullen we van ons eigen klompje klei een eigen creatie kunnen maken.
Die we zullen bakken en dan nadien geleverd zal worden.
Alsook gaan we de kunst van het glazuren bekijken.
Dit wil zeggen dat we een speciale verf/vernis op de klei gaan aanbrengen.
Die we dan in de oven aanbakken zodat de structuur van de klei sterker wordt en
waterafstotend is. Zoals, tassen, borden en potten voor planten.
We gaan ons eigen bordje, tegeltje of amulet glazuren.
Deze worden dan ook afgebakken en opgestuurd.
Dit word een KLEItof cadeau.

3u
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vaste kost 83 EUR
+ 20 EUR p.p.

LEER MEER OVER LEER
Luc vind je meestal in zijn eigen ambachtelijk leeratelier. Dit
ligt midden het dorp Watou. De zolder van zijn huis die nu
dient als atelier is doordrongen met de geur van leder.
Hier worden artisanale handtassen en kleine meubels
gemaakt met natuurlijke materialen zoals hout en leder.
We zoeken uit hoe een patroon in elkaar zit om er daarna
zelf eentje te ontwerpen. Je eigen patroon zet je over op een
stuk leer, je snijdt en prikt, naait en plaatst drukknopen,...
Stap voor stap, met respect voor het ambacht, man en
materiaal en aandacht voor afwerking en techniek,...
Uiteindelijk ga je naar huis met je zelf ontworpen én
gemaakte portefeuille, etui,...

3u
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vaste kost 52 EUR
+ 8 EUR p.p.

LE COTTAGE DU FROMAGE
Luc onze baas van fromage kent zijn stiel als geen ander.
Hij zal jullie wegwijs maken in het volledig proces
van koe tot kaas.
Vanwaar komt de kaas?
Uit de koelkast? Uit de supermarkt?
Nee, van bij de kaasboer zelf.
Hoe transformeren we melk tot kaas? Wat is er voor nodig?
Zo gaan we zien hoe de melk transformeert van een liquide naar een
vaste massa.
Alsook hoe de smaak van de kaas word bepaald en waarom kaas zo lang
houdbaar is.
Daarna zien we ook het draineren, persen en pekelen. Hier stopt voor ons
het proces.
Jullie hebben nu jullie eigen bol kaas gemaakt.
Deze is wel nog niet eetbaar. Want deze moet nog rijpen.
Maar, Daar zal Luc nog verdere info over geven.
Bon fromage

3u
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12 EUR p.p.

LOL MET WOL
Iedereen kent slaap kindje slaap
Daar buiten loopt een schaap.
Maar hoe zit het met onze schapen.
Welke soorten zijn er? En, wat zijn de verschillen?
Hoe benoem je een mama, papa of baby schaap?
Wat gebeurt er met de grote hoeveelheid aan wol?
Vandaag gaan we kijken wat we allemaal met wol kunnen maken.
Er zijn verschillende technieken die kunnen toegepast worden.
Maar, voor nu houden we het bij vilten.
Dit is losse wol die we kunnen bewerken en kleur aan toevoegen.
Door middel van water en zeep te gebruiken kunnen we van de losse wol één geheel
maken.
Hiermee kunnen we allerhande dingen maken.
Ditmaal maken we een jasje om je eigen zeepje te beschermen.
Klaar voor een gewoldige middag?

3u
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vaste kost 90 EUR
+ 5 EUR p.p.

DRUK DRUK DRUK
Geen paniek! Vandaag geen geklaag over hoe druk iedereen
het heeft.
We maken een boeiende ontdekkingstocht langs heel wat
verschillende drukwerkvormen.
We onderzoeken papier in al zijn vormen, denken over het
belang van drukwerk en experimenteren met doordruk,
hoogdruk en diepdruk.
Welke boodschap wil jij de wereld insturen?
Een hele grote voor iedereen die het wil lezen?
Of een heel klein en persoonlijk berichtje?
Een zelf-ontworpen en -gedrukt kaartje met groeten uit het
Plokkersheem?
Aan de lijn, klaar en start! Want het is druk, druk, druk!

4u

11

vaste kost 52 EUR
+ 12,50 EUR p.p.

EEN WERELD VOL AFVAL
Hebben jullie zich al eens afgevraagd hoeveel er weggegooid
wordt? Ieder van ons produceert dagelijks ongeveer één kg
huishoudelijk afval. Daar moeten we iets aan doen.
Laten we samen ontdekken wat we kunnen maken met al
wat wij weggooien. Hoe bouw je een voertuig, dier, huis,... in
3D als je enkel afval, een schaar, lijm, plakband en verf
krijgt? Je experimenteert, probeert, evolueert en leert vooral
ook van elkaar.
we evalueren of ons eindproduct kan blijven staan en wat er
anders kon om ons gemaakte object te verbeteren.
WAARSCHUWING: na deze sessie is geen afval nog veilig in
jouw buurt! Weg met de wegwerpmaatschappij!

3u

vaste kost 41,50 EUR
+ 12,50 EUR p.p.
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SJORREN: IN DE KNOOP
in het Plokkersheem hebben we heel wat sjorbalken liggen.
Daarmee worden vaak indrukwekkende constructies gebouwd.
We leren jullie een aantal basisknopen waarmee je snel aan de
slag kan gaan. We zoeken uit hoe je een stabiel en veilig
bouwsel maakt.
We ontwerpen eerst een maquette die we daarna SAMEN stap
voor stap in realiteit opbouwen.
Verbindend. In alle facetten.

4u

vaste kost 120 EUR
+ 5 EUR p.p.
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SPETTER, PIETER, PATER
Een watertemperatuur van 30 graden, glijbaan met lichteffecten,
een wildwaterkreek, golfslagbad, waterligbanken, whirpool, sauna,
truks stoombad,...
Wat willen jullie nog meer?
Het zwembad in Poperinge werd enkele jaren geleden grondig
vernieuwd en mag zich op dit moment gerust een pareltje
noemen!
We nemen de bus aan het Plokkersheem, duiken het bad in, laten
ons handen en voeten verrimpelen en worden na het zwemmen en
plonzen terug naar het heem gevoerd.
Opgelet!
Het recreatiebad is enkel beschikbaar op woensdagnammidag of
op dinsdag en donderdag vanaf 17u.

afhankelijk van
programma

vanaf 13 EUR
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VAN KAKKERLAK TOT BEER
Zebra's, beren, stokstaartjes, apen, verschillende soorten reptielen
en amfibieën, tientallen soorten (roof)vogels. Allemaal te vinden
op een boogscheut van het Plokkersheem.
Zeg niet zomaar dierentuin tegen De Zonnegloed, De Zonnegloed
is een non-profitorganisatie die levenslange toevlucht biedt voor
verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- & uitheemse wilde
dieren die niet terug naar de natuur kunnen.
Hun doel is om voor alle geredde dieren een levenslange opvang
te bieden met de zorg, veiligheid en het welzijn van de dieren als
prioriteit nummer één. Alle dieren worden behandeld met de
waardigheid en compassie die ze verdienen na een leven van
ellende.
Wie weet zijn ook de leeuwen, de poema of het luipaard al
aanwezig tijdens jullie bezoek...
Opgelet! Enkel mogelijk op dinsdag-donderdag-vrijdag

8u
15
16

20-27 EUR

TIJD OVER?
BUITENSPEELKOFFER
Weet je even niet wat gedaan? Vraag naar onze buitenspeelkoffer. De koffer is voorzien van
allerlei spelmateriaal zoals stoepkrijt, diabolo's, tenisballen, honkballknuppel, ballen en zoveel
meer.
Tijd om buiten te spelen!
1x huren voor
10,50 EUR
volledige periode
BEAMER
Quiz? Film? Favoriete serie niet willen missen? Hier is de oplossing!

1x huren voor
volledige periode

10,50 EUR

WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND!
Spelen jullie graag spelletjes? Of ontdekken jullie graag nieuwe games? In samenwerking met De
Speelplekke laten we jullie een avond genieten van de leukste, aan de groep aangepaste,
origineelste en interessantste spellen. Mét of zonder begeleiding. Alles is mogelijk.

1 avond
x aantal uur

Vanaf 125
EUR
16

PLOKKERSHEEM
Douvieweg 14
8978 Watou
info@plokkersheem.be
+32 0472 27 36 27
www.plokkersheem.be
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