
 
Vanuit verschillende leerplannen kunnen veel zinvolle doelstellingen gelinkt worden aan de 
meerdaagse activiteiten. Hieruit een kleine greep: 
 

 Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al z'n dimensies, hier en elders, 
vroeger en nu, ze beleven plezier aan activiteiten waardoor ze de wereld  

             verkennen.  

 Kinderen uiten hun verwondering over het (on)(be)grijpbare, het goede, het mooie, het 
mysterieuze, het verrassende  … in de wereld. 

 Kinderen beleven en ervaren een intense verbondenheid met de wereld.  

 Kinderen werken samen. Dat houdt in dat ze anderen helpen en niemand uitsluiten. 

 Kinderen zijn zich bewust van de gevoelens die schoonheidservaringen bij hen oproepen en 
durven die uiten.  

 Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van 
anderen en houden daar rekening mee.  

 Kinderen kunnen een ander helpen door zich dienstbaar op te stellen.  

 Kinderen zijn er zich van bewust dat mensen bij één of meer groepen behoren. 

 Kinderen genieten van hun aanwezigheid in de natuur en van de wisseling der seizoenen en 
uiten dat op diverse manieren.  

 Kinderen maken een bewuste keuze voor het behoud van het leven in hun directe 
omgeving. 

          
 
Bespreek met elkaar 
 

 Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen voor de  meerdaagse activiteit? 

 Welke zijn de drie belangrijkste doelstellingen van de collega’s die deelnemen? 

 Hoe zijn die doelstellingen terug te vinden in de activiteiten? 

 Welke nieuwe activiteiten kunnen ingepast worden vanuit de blikverruimers? 
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Blikverruimers 

Inleiding op de suggesties 
Centraal staan hier de verwondering, de bewondering en de verbondenheid. 
 
Op meerdaagse activiteiten liggen veel kansen om verwondering op te wekken: 
het vanzelfsprekende doorbreken, blij zijn om wat is en wat iemand voor jou doet, genieten en dit ook 
mogen uitdrukken, blikverruimers aanbieden, bewust worden van je eigen lichaam, stilstaan bij het mooie 
en goede, vragen stellen en samen zoeken naar antwoorden, dankbaarheid uitdrukken of opschrijven … 
 
Op meerdaagse activiteiten liggen veel kansen om verbondenheid op te wekken: 
je één voelen met de kleine en grote wereld, je opgenomen voelen in een groep en dit mogen uitdrukken, 
stil vallen en verdriet delen, boos worden en je klein voelen om onrecht en blij om vriendschap, je inzetten 
voor iets of iemand ... 

Ontmoeten 

 De klaspop krijgt een vaste plaats. 

 Stille hoek: om iets te schrijven/om iets uit te praten/om stoom af te laten … 

 Complimentensok: draad met persoonlijk versierde sokken. 
              Wie wenst, kan complimenten stoppen in de sok van een klasgenoot/juf 

 Receptiemoment met een kort woordje. 

 Bij de dagsluiting kans laten om iets moois te verwoorden / misschien ook iets dat jammer is.  

 Voor de zesdes: toekomstmoment: vriendschap in de kijker zetten. 
              Iedereen maakt een vriendschapsbandje. Alle bandjes worden samengebracht 

Aan de hand van een spel wordt de eerste aangeduid die een bandje uit de mand mag nemen en dat tot 
iedereen een bandje heeft. 

 Bij aankomst bij de ouders: korte opstelling waarbij enkele sterke belevingsmomenten verwoord 
worden en een dankwoord uitgesproken wordt. 

 

Verkondigen 

 Uitnodiging een pastoraal tintje geven. Een woordje van de directeur in het boekje kan hier een aanzet 
zijn. De vele kansen van de meerdaagse kunnen hier aan bod komen. Naast ontmoeting kan de stilte een 
kans zijn van beleving. 

 In de buurt van de locatie kansen benutten tot bezoek aan een kerk/kapel/moskee … of sociale 
projecten. Alle omgevingsfactoren benutten. 

 De ouderlijn / blog: foto’s en commentaar van de verdiepingsmomenten. 

 Een Bijbels verhaal kan een rode draad zijn, bv. vriendschap van David met Jonathan, geloof in de dorre 
vijgenboom, parabel van de kostbare parel … 

 Bijbelverhaal muzisch verwerken 
 

Dienstbaarheid 

 Activiteiten betaalbaar houden. 

 Oproep om  het materiële beperkt te houden. 

 Naam trekken van een vriendje van de klas (Hoe kan ik die bijzonder in de  watten leggen?) 

 Aanbod welzijnszorg: armoede op de buiten/plattelandsklas van Robby. 

 Maak vooraf goede afspraken wanneer er kinderen meegaan die extra zorg vragen (medicatie, fysieke 
beperking, individuele dagplanning of andere individuele noden ...). 

 

Vieren 

 Liedjesboekje / avondlied, weeklied, tafelgebed/lied 

 Koffer met voor elke dag een element of symbool of beschikbare voorwerp. 

 Bv. troostknuffel voor wie wil … 

 Dagopener / dagafsluiter met kans tot gebed of verwoorden van een intentie. 

 Sfeer scheppen en de  verbondenheid verwoorden: plaats van een klaskaars. 

 Locatie benutten: vierend moment in het bos/aan zee …. 

 Benadrukken van de bewondering/verwondering … 

 Dagsluiter: danken rond een brandende kaars voor de voorbije dag. Kans tot verwoorden van 
momenten die ze niet willen vergeten. 

 Aansluitend op het dankmoment het even stil houden om ook eens de minder goede momenten te 
benoemen en te bidden om vergeving. Een lied kan hier passend zijn. 


