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Beste piloot-leraren, 

Hieronder, vindt u alle nodige informatie terug om er samen een geslaagde dag van te maken. 

 

Praktische info  

• Wanneer : 27 mei 2019 – 9u30 tot 15u 

• Waar : Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers - Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke 

 

TO DO’s 

Als voorbereiding op het slotevent vragen we van jullie nog enkele kleine zaken. U vindt ze hieronder 

opgesomd, met telkens een verwijzing naar de pagina waar u extra toelichting vindt. 

- Elke klas maakt een poster (formaat A3) en brengt deze mee op 27 mei. Meer info op p. 5 . 
- Voor elke klas stelt u op voorhand enkele leerlingen verantwoordelijk om de poster toe te 

lichten tijdens de posterpresentatie. Meer info op p. 5 . 
- Van elke klas stelt u één leerling aan die (in de eigen taal) zal geïnterviewd worden als afsluiter 

van de dag. We bezorgen jullie de vragen op voorhand, zodat de leerling in kwestie er al eens kan 
over nadenken. Meer info op p. 5 . 

- Vóór 13 mei mailt u de namen van de leerlingen die verantwoordelijk zijn voor de 

posterpresentaties én de namen van de leerlingen die geïnterviewd willen worden, naar 

delphine.fockedey@vives.be. Bent u als leerkracht ook bereid om enkele vragen te 

beantwoorden tijdens een kort interview, dan kunt u dat in deze mail ook vermelden. 

- Vergeet niet om het Talata-lied regelmatig met uw leerlingen in te oefenen, zodat iedereen de 

tekst goed kent. 

- Bekijk op voorhand zorgvuldig de groepsverdeling. Zorg dat elke leerling en elke leerkracht of 

begeleider goed weet tot welke groep hij/zij behoort. De groepsverdeling vindt u op p. 6-7. Bekijk 

ook goed de dagplanning (p. 3-5) om goed te weten waar je met je groep naartoe moet. 

Alvast bedankt voor uw enthousiasme! We maken er samen een mooie afsluiter van! 

 

Wat brengen we mee? 

- Reservekledij en reserveschoenen 

- Handdoek 

- Muntstuk van 2 euro voor de lockers 

- Lunchpakket. Zorgen jullie ervoor dat alle leerlingen een extra inspanning doen om een afval-

arme of zelfs -vrije lunch mee te brengen? Dank je wel! 

- Eigen drank: binnen het provinciaal domein kan er geen drank aangekocht worden! De leerlingen 

brengen dit dus mee van thuis. 

- Elke klas brengt zijn zelf gemaakte poster mee. 

 

mailto:delphine.fockedey@vives.be
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Parkeergelegenheid bussen 

De bussen kunnen de leerlingen laten op- en afstappen op de parking in de Eikenstraat (parking bij 

de molen). 

Omwille van het grote aantal bussen is het meer dan wenselijk dat ze niet blijven staan op deze 

parking. Nadat de leerlingen zijn afgestapt, kunnen ze zich verplaatsen naar de parking in de 

Stasegemsesteenweg.  

Op het onderstaande kaartje vindt u beide parkings omcirkeld terug: 

 

 

 

Verloop van de dag 

Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van wat er op 27 mei te beleven valt. Zorg dat u stipt 

aanwezig bent om 9.30u, zodat we vlot van start kunnen gaan. 

In samenwerking met de educatieve dienst (NME West-Vlaanderen) bieden wij u in de voormiddag 

en in de namiddag een reeks leuke activiteiten aan. Alle activiteiten richten zich op een sportief 

avontuur en op zorgzaam omgaan met de natuur. De gedetailleerde planning vindt u hieronder.  

Pas op: alle leerlingen en leerkrachten of begeleiders werden in groepen verdeeld. Om alles vlot te 

kunnen laten verlopen is het heel belangrijk dat iedereen goed weet tot welke groep hij/zij behoort! 

Op p. 6-7 vindt u de groepsverdeling terug. Onthoud van op voorhand goed het nummer van uw 

groep, zodat u goed weet waar u naartoe moet!  
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9.30u Aankomst in de Gavers 

10.00u – 11.45u 

 
 
 
 
 
 

10.00u - 12.00u 

Groepen 1 t.e.m. 6 - activiteiten voormiddag:  

- Groep 1: Moord in de poel 1 
- Groep 2: Moord in de poel 2 
- Groep 3: Braakballen pluizen 
- Groep 4: Solidair – solitair 
- Groep 5: Wateronderzoek 
- Groep 6: Wateronderzoek 

Groepen 7 t.e.m. 12 – activiteiten voormiddag: 

- Groep 7: Kajak + klimmuur 
- Groep 8: Klimmuur + kajak 
- Groep 9: Reuze kano + hindernissenpiste 
- Groep 10: hoogtouwenparcours + vlotten 
- Groep 11: Vlotten + hoogtouwenparcours 
- Groep 12: Hindernissenpiste + reuze kano 

11.45u – 12.30u 
(groepen 1-6) 

12.00u – 12.45u 
(groepen 7-12) 

Tijdens de middagpauze is er tijd om te picknicken en om elkaars posters te 
gaan bekijken. Voor de resterende tijd zijn er nog enkele sportactiviteiten 
voorzien (cubb, curling, bamboestick). 

 

Pas op:  

Groepen 1 t.e.m. 6 hebben middagpauze van 11.45u tot 12.30u. 
Groepen 7 t.e.m. 12 hebben middagpauze van 12.00u tot 12.45u. 

Om alles vlot te kunnen laten verlopen, is het belangrijk om de onderstaande 
planning te respecteren voor het bekijken van elkaars posters: 

- 11.45u: groepen 1 en 2 
- 11.55u: groepen 3 en 4 
- 12.05u: groepen 5 en 6 
- 12.15u: groepen 7 en 8 
- 12.25u: groepen 9 en 10 
- 12.35u: groepen 11 en 12 

Meer informatie i.v.m. de posterpresentaties vindt u op p. 5 . 

12.30u – 14.30u 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen 1 t.e.m. 6 starten de activiteiten van de namiddag om 12.30u 

- Groep 1: Kajak + klimmuur 
- Groep 2: Klimmuur + kajak 
- Groep 3: Reuze kano + hindernissenpiste 
- Groep 4: hoogtouwenparcours + vlotten 
- Groep 5: Vlotten + hoogtouwenparcours 
- Groep 6: Hindernissenpiste + reuze kano 
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12.45u – 14.30u Groepen 7 t.e.m. 12 starten de activiteiten van de namiddag om 12.45u 

- Groep 7: Moord in de poel 1 
- Groep 8: Moord in de poel 2 
- Groep 9: Braakballen pluizen 
- Groep 10: Solidair – solitair 
- Groep 11: Wateronderzoek 
- Groep 12: Wateronderzoek 

14.30u – 15.00u Slotevent  

Hier worden onder andere enkele leerlingen geïnterviewd. Ook ons Talata-lied 
zingen we uit volle borst! Meer info over het slotevent vindt u op p 6.  

 

Posterpresentatie 

Ter voorbereiding op dit avontuur maakt elke klas een poster. Deze klasactiviteit werd reeds 

toegelicht in newsletter 3. We beschrijven hieronder nog eens beknopt wat de bedoeling is. 

Voorbereiding thuis 

Elke klas maakt een poster over een mooi stukje natuur in hun omgeving. De leerlingen noteren 

hierbij een engagement voor de natuur. Ze geven aan wat ‘natuur’ voor hen betekent. Ook het 

element ‘avontuur’ speelt hierbij een belangrijke rol. De poster wordt gemaakt in de andere taal. Op 

deze manier verdiepen de kinderen zich verder in de vreemde taal op het vlak van natuur. 

Tijdens de posterpresentaties ‘s middags is het de bedoeling dat er per klas een aantal leerlingen 

verantwoordelijk zijn om bij de klasposter te staan en een korte toelichting te geven aan de 

anderen. Het is dus belangrijk dat hiervoor op voorhand enkele leerlingen verantwoordelijk gesteld 

worden. 

Hoe gaat dit in zijn werk? Doordat niet iedereen op hetzelfde moment middagpauze heeft, worden 

de posterpresentaties onderverdeeld in twee shiften (shift 1 van 11.45u tot 12.15u en shift 2 van 

12.15u tot 12.45u). Het is de bedoeling dat u voor elke shift één (of twee) leerling(en) van uw klas 

verantwoordelijk stelt. Let hierbij op dat de verantwoordelijke leerlingen wel degelijk pauze hebben 

gedurende de volledige shift! 

- shift 1: van 11.45u tot 12.15u 

De leerlingen die voor hun poster verantwoordelijk zijn tijdens deze shift, moeten middagpauze 

hebben vanaf 11.45u. Dit zijn dus leerlingen uit groep 1, 2, 3, 4, 5 of 6. 

 

- shift 2 : van 12.15u tot 12.45u 

De leerlingen die voor hun poster verantwoordelijk zijn tijdens deze shift, moeten middagpauze 

hebben tot 12.45u. Dit zijn dus leerlingen uit groep 7, 8, 9, 10, 11 of 12. 

Kunt u de namen van de leerlingen die u verantwoordelijk stelde voor de posterpresentaties 

doorsturen vóór 13 mei naar delphine.fockedey@vives.be, met telkens de shift erbij vermeld? 

Alvast bedankt! 

mailto:delphine.fockedey@vives.be
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Slotevent 

Tijdens dit slotevent zullen onder andere een aantal kinderen geïnterviewd worden, om te 

beluisteren hoe ze dit project hebben ervaren. We zouden het fijn vinden mocht er uit elke klas één 

leerling zijn die het aandurft om op het podium een aantal vragen (kort) te beantwoorden. De 

Nederlandstalige kinderen worden in het Nederlands geïnterviewd, de Franstalige kinderen in het 

Frans. We zorgen ervoor dat de kinderen de vragen op voorhand krijgen. Daarnaast zouden we het 

fijn vinden als er ook enkele leerkrachten kort geïnterviewd willen worden.  

Mogen we jullie vragen om per klas de naam van de leerling en eventueel de naam van een 

leerkracht die geïnterviewd wil worden, door te sturen naar delphine.fockedey@vives.be vóór 13 

mei? Alvast bedankt! 

Als afsluiter mag ons Talata-lied uiteraard niet ontbreken! Het is dan ook de bedoeling dat we het 

lied uit volle borst zullen zingen samen met àlle deelnemers. Daarom is het belangrijk dat jullie dit 

lied op voorhand regelmatig oefenen, zodat iedereen de tekst goed kent! 

 

Groepsverdeling 

Om de dag vlot te laten verlopen, is het heel belangrijk dat elke leerling en elke begeleider het 

nummer van zijn/haar groep goed onthoudt. Enkele aandachtspunten: 

- Elk duo werd verdeeld over 2 of 3 groepen. Elke groep bestaat uit een mix van Franstalige 

en Nederlandstalige kinderen. Om tot even grote groepen te komen, werden duo’s 5 en 6 

samen genomen en verdeeld over drie groepen. 

- De uurregeling voor de groepen 1 t.e.m. 6 (geel) verschilt lichtjes van de uurregeling voor de 

groepen 7 t.e.m. 12 (blauw). Bekijk goed de dagplanning! 

- Ook de leerkrachten of begeleiders werden verdeeld over de verschillende groepen.  

Groep 1 
(Duo 1) 

Leerlingen - Ecole Pasteur (Lille): nr. 1-11 
- Sint-Paulusschool (Kortrijk): nr. 1-8 

19 

Begeleiders - Ecole Pasteur: 2 
- Sint-Paulusschool: 1 

3 

Groep 2 
(Duo 2) 

Leerlingen - Ecole primaire Frasnes-les-Anvaing: nr. 1-10 
- VBS De Droomvlieger (Veurne): nr. 1-14 

24 

Begeleiders - Ecole primaire Frasnes-les-Anvaing: 2 
- VBS De Droomvlieger (Veurne): 1 

3 

Groep 3 
(Duo 3) 

Leerlingen - Sainte-Union Kain klas 6A:  nr. 1-6 
- Sainte-Union Kain klas 6B:  nr. 1-5 
- VBS Kuurne: nr. 1-11 

22 

Begeleiders - Sainte-Union Kain: 1 
- VBS Kuurne: 1 

2 

Groep 4 
(Duo 4) 

Leerlingen - Collège Franklin (Lille): nr. 1-9 
- Athena Campus Pottelberg: nr. 1-10 

19 

Begeleiders - Collège Franklin: 1 
- Athena Campus Pottelberg: 1 

2 

mailto:delphine.fockedey@vives.be
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Groep 5 
(Duo 5 en 6) 

Leerlingen - Collège Jules Verne: nr. 1-4 
- Sint Vincentius (Anzegem): nr. 1-7 
- Athenée Provincial Leuze: nr. 1-6 
- PTI Kortrijk: nr. 1-6 

23 

Begeleiders - Collège Jules Verne: 1 
- Sint Vincentius: 1 
- Athenée Provincial: 1 

3 

Groep 6 
(Duo 5 en 6) 

Leerlingen - Collège Jules Verne: nr. 5-8 
- Sint Vincentius (Anzegem): nr. 8-14 
- Athenée Provincial Leuze: nr. 7-12 
- PTI Kortrijk: nr. 7-11 

22 

Begeleiders - Collège Jules Verne: 1 
- Sint Vincentius: 1 
- PTI Kortrijk: 1 

3 

Groep 7 
(Duo 1) 

Leerlingen - Ecole Pasteur Lille: leerlingen nr. 12-21 
- Sint-Paulusschool (Kortrijk): nr. 9-17 

19 

Begeleiders - Ecole Pasteur: 2 
- Sint-Paulusschool: 1 

3 

Groep 8 
(Duo 2) 

Leerlingen - Ecole primaire Frasnes-les-Anvaing: nr. 11-19 
- VBS De Droomvlieger (Veurne): nr. 15-29 

24 

Begeleiders - Ecole primaire Frasnes-les-Anvaing: 1 
- VBS De Droomvlieger (Veurne): 1 

2 

Groep 9 
(Duo 3) 

Leerlingen - Sainte-Union Kain klas 6A:  nr. 7-12 
- Sainte-Union Kain klas 6B:  nr. 6-11 
- VBS Kuurne: nr. 12-22 

23 

Begeleiders - Sainte-Union Kain: 1 
- VBS Kuurne: 1 

2 

Groep 10 
(Duo 3) 

Leerlingen - Sainte-Union Kain klas 6A:  nr. 13-18 
- Sainte-Union Kain klas 6B:  nr. 12-16 
- VBS Kuurne: nr. 23-34 

23 

Begeleiders - Sainte-Union Kain: 1 
- VBS Kuurne: 1 

2 

Groep 11 
(Duo 4) 

Leerlingen - Collège Franklin (Lille): nr. 10-17 
- Athena Campus Pottelberg: nr. 11-20 

18 

Begeleiders - Collège Franklin: 1 
- Athena Campus Pottelberg: 1 

2 

Groep 12 
(Duo 5 en 6) 

Leerlingen - Collège Jules Verne: nr. 9-12 
- Sint Vincentius (Anzegem): nr. 15-20 
- Athenée Provincial Leuze: nr. 13-18 
- PTI Kortrijk: nr. 12-17 

22 

Begeleiders - Athenée Provincial Leuze: 1 
- PTI Kortrijk: 1 

2 
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En tot slot… 

Kort na afloop van dit slotevent volgt er nog een online-bevraging (vergelijkbaar met deze van vorig 

schooljaar) om een zicht te krijgen op wat goed liep en wat beter kon. Meer info over deze bevraging 

volgt later. 

We wensen jullie allen een heel fijne dag toe, vol sport, uitdagingen en nieuwe vriendschappen!  

Laten we er samen een geslaagde dag van maken! 

 

Contacten 

Het project wordt gedragen door een aantal partners. Hierbij de gegevens van deze partners.  

COMITÉ DE PILOTAGE / STUURGROEP 
Institutions / Instellingen Membres / Leden Mobile / Tel Mail 
Eurométropole LKT Inês Mendes M +32 493 191 204 ines.mendes@eurometropolis.eu 

VIVES Els Callens M +32 485 400 119 els.callens@vives.be  

Delphine Fockedey M +32 474 652 275 delphine.fockedey@vives.be  

Justine Pillaert M +32 476 757 324 justine.pillaert@vives.be  

HELHa Sophie De Tollenaere M +32 476 318 775 detollenaeres@helha.be  

Philippe De Coninck M +32 476 914 091 deconinckp@helha.be  

ESPE LNF/COMUE LNF Cécile Leclercq T +33 320 798 674 cecile.leclercq@espe-lnf.fr  

DSDEN Académie de Lille Monique Winckel M +33 660 813 990 Monique.winckel@ac-lille.fr  

HOWEST Gwendoline Hotton M +32 495 936 406 gwendoline.hotton@howest.be  

APNES Guillaume Brioul M +33 680 059 690 apnes59@gmail.com  

Lille 3 Armand Héroguel M +33 651 43 81 95 armand.heroguel@univ-lille3.fr  

 

Contactpersonen per tandem TALATA 

Voor inhoudelijke vragen kan je altijd terecht bij de contactpersoon van je tandem. Hierbij vind je de 

namen en de e-mailadressen. Je kan het telefoonnummer aan de persoon zelf vragen. 

 

ECOLES PRIMAIRES / LAGERE SCHOLEN 
personne de référrence 

sleutelpersoon 

DUO 1 
Ecole Pasteur Sint-Paulusschool 

Delphine Fockedey 
delphine.fockedey@vives.be  

(Lille) (Kortrijk) M +32 474 652 275 

DUO 2 
Ecole primaire VBS De Droomvlieger Els Callens 

(a.i. Justine Pillaert) 
Justine.pillaert@vives.be 
els.callens@vives.be (Anvaing) (Veurne) 

DUO 3 
Sainte-Union VBS Sint-Pieter 

Gwendoline Hotton 
gwendoline.hotton@howest.be  

(Kain) (Kuurne) M +32 495 936 406 

mailto:ines.mendes@eurometropolis.eu
mailto:els.callens@vives.be
mailto:delphine.fockedey@vives.be
mailto:justine.pillaert@vives.be
mailto:detollenaeres@helha.be
mailto:deconinckp@helha.be
mailto:cecile.leclercq@espe-lnf.fr
mailto:Monique.winckel@ac-lille.fr
mailto:gwendoline.hotton@howest.be
mailto:apnes59@gmail.com
mailto:armand.heroguel@univ-lille3.fr
mailto:delphine.fockedey@vives.be
mailto:Justine.pillaert@vives.be
mailto:els.callens@vives.be
mailto:gwendoline.hotton@howest.be
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COLLEGES, ECOLES SECONDAIRES / 
SECUNDAIRE SCHOLEN 

personne de référrence 
sleutelpersoon 

DUO 4 
Franklin Athena Pottelberg 

Monique Winkel 
monique.winckel@ac-lille.fr  

(Lille) (Kortrijk) M +33 660 813 990 

DUO 5 

    
Cécile Leclercq 

cecile.leclercq@espe-lnf.fr 

Jules Verne 
(Neuville en Ferrain) 

Sint Vincentius 
(Anzegem) 

T +33 320 798 674 

Guillaume Brioul 
  

apnes59@gmail.com 

    M +33 680 059 690 

DUO 6 
Athénée Provincial Prov. Techn. Instituut 

 Sophie De Tollenaere 
detollenaeres@helha.be  

(Leuze) (Kortrijk) M +32 476 318 775 
 

Contactpersonen per school TALATA  

ECOLES PRIMAIRES / LAGERE SCHOLEN 
 Institution / Instelling Contact Mobile / Tel Mail 
DUO 
1 

Ecole Pasteur  Lille Martine de Coninck  M +33 673 194 929  ce.0591550p@ac-lille.fr   

Sint-Paulusschool 
Kortrijk 

Jan 
Vandemeulebroecke 

 Jan.vandemeulebroecke@gmail.com  

Johan Vanhouwaert M +32 486 343 363 johan.vanhouwaert@kbkscholen.be  

Herwig De Praitere M +32 478 362 856 herwig.depraitere@kbkscholen.be  

DUO 
2 

Ecole Primaire d’Anvaing Kimberley Verriest M +32 495 172 182 kimberlyverriest22@gmail.com 

VBS De Droomvlieger 
Veurne 

Mathias Aneca M +32 498 731 547 mathias.aneca@dedroomvlieger.be  

DUO 
3 

Sainte-Union  
Kain 

Evelyne 
Verbauwhede 

M +32 494 212 627 evelyneverbauwhede@hotmail.com  

Elise Gryspeert M +32 476 954 329 Elise.gryspeert@gmail.com 

VBS Sint-Pieter 
 Kuurne 

Shirley Verthé M +32 472 619 162 shirleyverthe@hotmail.com  

Bea Vandorpe M +32 494 802 702 bea.vandorpe@vrijescholenkuurne.be    

COLLEGES, ECOLES SECONDAIRES / SECUNDAIRE SCHOLEN 
 Institution / Instelling Contact Mobile / Tel Mail 
DUO 4 Collège Franklin Lille Nettie Abbring M +33 659 534 777 n.abbring@gmail.com  

Athena Pottelberg  
Kortrijk 

Evelyn Vyncke M +32 496 976 814 evelyn.vyncke@scarlet.be  

Steve Vantieghem M +32 473 623 758 steve.vantieghem@telenet.be  

DUO 5 Collège Jules Verne  
Neuville en Ferrain 

Joan Tob M +33 658 703 490 joan.tob@ac-lille.fr  

Sint-Vincentius 
Anzegem 

Sophie Vanderberghe M +32 472 587 072 sophievandenbrghe@sgsintpaulus.be 

Lien Borlé M +32 479 408 109 lienborle@sgsintpaulus.be  

Annelies Cailliez M +32 497 131 461 anneliescailliez@sgsintpaulus.be  

DUO 6 Athenée Provincial  
Leuze 

Marie Luyts M +32 494 264 588 marieluyts@hotmail.com 

Julie Bouzin M +32 474 441 647 julietje_bouzin@hotmail.com  

Jacqueline 
Vanderstocken 

T +32 69 672 118 jacqueline.vanderstocken@hainaut.be  

Prov. Techn. Instituut 
Kortrijk 

Germain Desmet M +32 498 920 970 germain.desmet@pti.be  

Daphne Dhondt  Daphne.dhondt@pti.be 

Eveline Schelstraete M +32 475 572 444 eveline.schelstraete@pti.be  

 

mailto:monique.winckel@ac-lille.fr
mailto:cecile.leclercq@espe-lnf.fr
mailto:detollenaeres@helha.be
mailto:ce.0591550p@ac-lille.fr
mailto:Jan.vandemeulebroecke@gmail.com
mailto:johan.vanhouwaert@kbkscholen.be
mailto:herwig.depraitere@kbkscholen.be
mailto:kimberlyverriest22@gmail.com
mailto:mathias.aneca@dedroomvlieger.be
mailto:evelyneverbauwhede@hotmail.com
mailto:Elise.gryspeert@gmail.com
mailto:shirleyverthe@hotmail.com
mailto:bea.vandorpe@vrijescholenkuurne.be
mailto:n.abbring@gmail.com
mailto:evelyn.vyncke@scarlet.be
mailto:steve.vantieghem@telenet.be
mailto:joan.tob@ac-lille.fr
mailto:lienborle@sgsintpaulus.be
mailto:anneliescailliez@sgsintpaulus.be
mailto:marieluyts@hotmail.com
mailto:julietje_bouzin@hotmail.com
mailto:jacqueline.vanderstocken@hainaut.be
mailto:germain.desmet@pti.be
mailto:eveline.schelstraete@pti.be
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Website TALATA – Talata News 

Op de website kan je je laten inspireren door de andere deelnemende scholen. Je kan bij actie 3 

alvast de sjablonen vinden van wat de andere klassen uitwerkten.  

Bij Talata News kan je deze nieuwsbrief nog eens terugvinden: https://talata.be/talata-news/. Er 

worden ook geregeld persartikels gepost.  

Als jullie iets op de website willen plaatsen bij ‘Talata News’, aarzel niet om Justine Pillaert te mailen 

met de informatie (justine.pillaert@vives.be).  

 

Partners van TALATA microproject 

Projectleider  

  

 

Projectpartners 

 

 

 

 

  
Geasscocieerde projectpartners  
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