Op meerdaagse plattelandsklas (stap voor stap)

Informeer

Controleer

Reserveer

Organiseer

•Neem de inspiratiebundel en de infobundels van de centra door...
•Een plaatsbezoek op het centrum is mogelijk mits voorafgaande aanvraag via
info@plattelandsklassen.be.

•Gekozen? Via info@plattelandsklassen kan je de beschikbaarheid opvragen.
•Je krijgt binnen de 48 uur een antwoord van ons.

•Wanneer de periode overeengekomen is, wordt deze voor 72 uur vastgehouden. Dat geeft jou de tijd om het
inschrijfformulier aan ons terug te bezorgen, waarna wij de reservering formeel kunnen bevestigen. (opgelet:
geen inschrijfformulier = geen reservering)
•Reserveren kan tot 3 jaar op voorhand. (Reserververingen besproken voor 1/6/2021 -tot 5 jaar op voorhand- blijven behouden.)

•We vragen jou voorkeursactiviteiten door te geven via info@plattelandklassen.be. Wij gaan dan aan de slag om
de nodige afspraken te maken met de bedrijven, gidsen, ... en bezorgen jou zo'n 6 weken op voorhand het
definitieve programma. (We werken met actieve landbouwbedrijven. Wijzigingen op het laatste nippertje zijn mogelijk. We bieden jou in
dat geval een waardig alternatief aan.)

•Op onze website vind je tal van materialen om de plattelandsklas op voor te bereiden in de klas.
Neem zeker eens een kijkje!
•Ook
om van de plattelandsklassen een heus kindgericht klasproject te maken, geven wij suggesties.
Introduceer

Amuzeer

Leer

•Op plattelandsklas! Het welbevinden van de kinderen staat bij Plattelandsklassen hoog op de
agenda. Een kind dat zich goed voelt, leert.
•We verwachten van elke begeleider een actieve deelname.

•Ben je nog op zoek naar manieren om de leerstof van de plattelandsklas achteraf vast te zetten, te
verbreden of te verdiepen. Op onze website vind je vast de nodige inspiratie om in de klas aan de
slag te gaan.

•Tevreden over het platelandsklasarrangement? Vraag dan snel de beschikbaarheid op via
Volgend jaar info@platttelandsklassen.be.
weer?

Opmerkingen:
•
•

Om het overzicht te bewaken, werken wij zo veel mogelijk via mail. Aarzel echter niet om bijkomende informatie
telefonisch op te vragen via 016 28 60 25.
Vanaf 1 september 2021 is het niet meer mogelijk om periode in optie te nemen.
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