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Beste leerkracht 

Hartelijk dank voor uw reservatie van de excursie “Haven in Landschappen”. In dit document 

vindt u meer informatie omtrent de excursievoorbereiding en het excursiemateriaal. 

Voorbereiding 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen goed voorbereid naar de excursie komen hebben we 

een webquest ontwikkeld (voor pc of tablet). Met deze webquest maken de leerlingen op een 

zelfstandige manier kennis met de belangrijkste aspecten van de Antwerpse haven. Deze 

webquest neemt één lesuur in beslag en wordt best gemaakt onder begeleiding van de 

leerkracht. Bij tijdsnood kan de opdracht ook als huistaak aan de leerlingen gegeven worden. 

Link webquest: http://www.haveninlandschappen.be  

Het opdrachtenblad en meer info bij de webquest vind je terug op de bijhorende 

leerkrachtpagina. Voor vragen of feedback hieromtrent kan u steeds terecht bij Maarten 

Smet. (Maarten.Smet@havencentrum.be)  

Tijdens de excursie 

Op de dag van de excursie maken we gebruik van een excursiebundel. De gids zal deze 

tijdens de excursie samen met je leerlingen invullen. Voorzie voor al je leerlingen een 

excursiebundel (indien mogelijk in kleur). Je kan de meest actuele bundel terugvinden op 

onze website bij de excursie: Haven in Landschappen. 

https://www.havencentrum.be/voor-scholen/eerste-graad-secundair-onderwijs/haven-in-

landschappen.html 

Tijdens de excursie hebben we ervoor gekozen om ook te werken met applicaties op de 

smartphone van leerlingen om zich te oriënteren en om het getij van de Schelde te bepalen. 

Voor deze apps heb je op het terrein geen internetverbinding nodig, het is echter wel 

belangrijk dat ze vooraf aan de excursie geïnstalleerd worden. Meer info vind je hierover op 

de webquest. 

Maak zeker goede afspraken met je leerlingen over het GSM – gebruik en spreek gerust de 

gids aan bij het begin van de excursie om hem op de hoogte te brengen van de gemaakte 

GSM – afspraken. 

Mocht u tot slot nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij onze reservatiedienst: 

reservatie@havencentrum.be of +32 3 569 90 12 

Vriendelijke groet, 

het Havencentrum 
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