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Samen op de fiets 

 

Bouwstenen : Teambuilding & Empowerment; Kunst & Cultuur; Op  
  stap / Expert op bezoek; Storytelling 

Materiaal   : ja 

Soort oefening  : mondeling  

Duur oefening  : >60 min. 

 

Doelstellingen 

• De deelnemer kan aanwijzingen begrijpen. 

• De deelnemer kan informatie vragen en geven over plaatsen. 

 

Materiaal 
• Fietsen. Misschien is de plaatselijke fietsenwinkel bereid om er enkele te 

lenen? 

• Materiaal om een lekke band te repareren. 

• Eten, drinken, dekens... als je een picknick plant.  

 

Voorbereiding 

Stel een route met interessante en leuke plekken op, zoals een park, een 
kinderboerderij, een fabriek, een speciale bakkerij, een plaatselijke imker... 

 

Instructies 

 

Voor de fietstocht 

• Bespreek de route. 

• Geef veiligheidsinstructies, vooral bij grotere groepen, bijv:  

• Volg de trainer. 

• Fiets achter elkaar. 

• Blijf bij de groep. 

• Als ik mijn arm omhoog doe, stoppen we allemaal. 

• Als ik mijn arm naar links of rechts uitstrek, sla dan links of rechts af. 

• Bepaal de datum, het beginpunt en het uur van vertrek. 

• Bespreek wie wat meebrengt voor de picknick. 
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Op de dag van de fietstocht 

• Herhaal de veiligheidsinstructies. 

• Las tijdens de fietstocht af en toe een stop in om foto's te maken. 

 

Tips voor de trainer 
Bekijk samen de foto's die tijdens de tocht zijn genomen. Gebruik ze om nieuwe 
woorden te consolideren en herinneringen te delen. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Lezen 

• Spreken 

Kennis 

• Grammatica 

• Zinsbouw 

• Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 

• Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

• Empowerment 

• Plezier 


