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1ste leerjaar - 25 leerlingen
7/01/2020
Brandweerkazerne Asse
Juf Jana + 4 ouders
13u00

Terug : 15u45

Doelen:
PG - Persoonsgebonden ontwikkeling
IV - Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
IVoc - Onderzoekscompetentie
IVoc2 - Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich
Leerlijnen
2,5 - 12j - De wereld rondom zich speels, fantasierijk en onbevangen exploreren - bereidheid tonen
om met het eigen lichaam, materialen, voorwerpen en technieken en technische systemen te
experimenteren om er de mogelijkheden van te ontdekken - zich verwonderen over de mogelijkheden
die men ontdekt door actief te exploreren en te experimenteren
2,5 - 12j - Actief exploreren vanuit een innerlijke drang om te weten en te leren - vanuit een intentie
experimenteren (om iets te weten te komen)
CG - Cultuurgebonden ontwikkeling
OW - Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
OWsa - Oriëntatie op de samenleving
OWsa2 - Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen in hun levensonderhoud
voorzien
Leerlijnen
4 - 7j - Verschillende beroepen en vrijetijdsbestedingen uit hun omgeving herkennen en op
eenvoudige wijze beschrijven
7 - 10j - Ervaren, onderzoeken en illustreren:hoe mensen meestal betaald worden voor hun werk
•
•
•

dat er ook arbeid geleverd wordt die geen inkomen oplevert
hoe in een aantal samenlevingen kinderarbeid nog steeds voorkomt/gangbaar is
hoe specifieke beroepen ook specifieke vaardigheden vergen

OWsa7 - Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, organisaties en
verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen 7 - 12j - Onderzoeken en vaststellen
hoe beleidsmakers verantwoordelijkheid opnemen voor de samenleving door het organiseren van:
gezondheidszorg, onderwijs, nutsvoorzieningen, mobiliteit, cultuur, maatschappelijk werk, … voorbeelden geven van mogelijkheden die in de samenleving bestaan voor de zorg en opvang van
bejaarde mensen en mensen met een beperking of handicap - vormen van toezicht, controle en
bescherming erkennen en herkennen: politie, brandweer, civiele bescherming, inspectie …

Adres
: Asphaltcosite 110, 1730 Asse
Contactpersoon
: Gunther Plas
Telefoon
: 02/451.49.10
E-mail
: Via de website van de brandweer
Website
: https://vlaamsbrabantwest.be/
Afstand tot de school : +- 2 km
Vervoer
: Ouders vervoeren ons met auto’s.
Extra informatie
: Een rondleiding in het gebouw en een interessante uitleg over de
werking van de brandweer/uniform/wagens/….

