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In het verkeer

Nieuw bij Op verkenning
Onze methode voor wereldoriëntatie, ‘Op verkenning’, is uitgebreid met 
‘Op verkenning in het verkeer’. Deze thema’s zijn net als de andere thema’s 
afzonderlijk verkrijgbaar – dus ook als je (nog) niet met Op verkenning 
werkt.

Haalbare dynamische lessen
‘Op verkenning in het verkeer’ maakt leren over het verkeer dynamisch. 
Geen saaie leeslessen maar haalbare gevarieerde, actieve lessen.

Met de focus oP
• actief oefenen in een veilige omgeving én in het echte verkeer.
• het veilige verkeersgedrag van de leerlingen.
• aandacht voor EHBO.
• het betrekken van de ouders.

In nauwe samenwerking met VSV
De thema’s werden nagelezen en verkeerskundig  
goedgekeurd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
(VSV).
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Geniet van de 
verkenningstocht
Op verkenning is actueel 
en boeiend. De didactische 
aanpak zorgt voor betrokken 
en enthousiaste leerlingen.

Gestructureerd,  
haalbaar en volledig 
Op verkenning gidst jou en je 
klas moeiteloos doorheen de 
leergebieden wetenschappen 
& techniek en mens & 
maatschappij. De herkenbare 
structuur zorgt ervoor dat je 
snel je weg vindt. De praktische 
handleiding geeft je de houvast 
om efficiënt te plannen en - 
indien je dit wenst - een eigen 
pad te bepalen zonder ook 
maar één domein uit het oog te 
verliezen.

Kies je eigen pad 
Op verkenning biedt je de vrijheid 
om jouw invulling te geven 
aan de thema’s. Zo kan je nog 
gevarieerder werken of inspelen 
op de behoeftes van je klas. Jij 
kiest of je het liefst wil werken 
met de volledige themareeks of 
liever met aparte thema’s aan de 
slag gaat.pad te bepalen zonder 
ook maar één domein uit het oog 
te verliezen.

Doelgericht

Flexibel

Fun

inhoudstafel
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Doelgericht

compacte themaschriften

tijdwinst en efficiëntie 
door een herkenbare, 
heldere structuur

Themareeks | 30 lesweken
Het themaschrift is het centrale werk-, leer- 
en beleefinstrument voor de leerling bij elk 
thema. 
• Elk themaschrift is bewust compact 

gehouden door een beperkt aantal pagina’s 
(16 pag. voor eerste graad, 24 pag. voor  
2de en 3de graad).

• Elk themaschrift is voorzien van een 
herkenbare, heldere structuur die 
navigeren doorheen het thema eenvoudig 
maakt zodat de les vlot loopt (geen hak 
op de tak). Dit zorgt voor tijdwinst en 
efficiëntie.

• Je kiest zelf hoe uitgebreid je op een thema 
wilt ingaan. Op verkenning biedt ruimte 
voor eigen inbreng en handige tips in de 
handleiding voor wie nog ideetjes kan 
gebruiken.

structuur

handige tips
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Doelgericht
structuur

Het thema | verkennen
Op verkenning neemt de leerling meteen mee op sleeptouw en peilt in 
de eerste les naar de voorkennis, houding van de leerling t.o.v. het thema. 
Kinderen voelen zich op deze manier meteen betrokken bij het onderwerp 
en hun geheugen wordt weer opgefrist m.b.t. het onderwerp.

Deze verken-les heet ‘Ga je mee?’ in de eerste graad en ‘Ga je mee op 
verkenning’ in de hogere graden.

Vind jij dit leuk? - leerjaar 1

In het verkeer - leerjaar 5

betrokken leerlingen
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Doelgericht

Het thema | doelen
Het duidelijk vermelden van de doelen van de les bij aanvang zorgt ervoor 
dat de leerling exact weet wat er van hem/haar verwacht wordt en geeft de 
mogelijkheid tot zelfevaluatie en -correctie.

Deze introductiekader maakt onderdeel uit van leren leren door het 
aangeven van wat er in de les geleerd wordt.

In eerste graad heet deze introductiekader ‘in de les’, vanaf de tweede graad 
‘in deze les’.

In het verkeer - leerjaar 3

Later word ik - leerjaar 1

duidelijke doelen

structuur
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Doelgericht

verken de 
plant

de ene ‘plant’ is de 
andere niet

ook een plant 
heeft behoeftes

Het thema | verkennen
De lessen behandelen het thema 
door het vanuit verschillende, elkaar 
logisch opvolgende invalshoeken te 
benaderen.

Door het onderwerp via 
verschillende gezichtspunten te 
behandelen, ontwikkelen de kinderen 
gaandeweg de nodige vaardigheden.

Doorheen de verschillende lessen 
wordt ook steeds getracht om te 
reflecteren naar de eigen omgeving.

Wat groeit daar? - leerjaar 2

verschillende gezichtspunten 
per onderwerp

structuur
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Doelgericht

Het thema | moeilijke woorden
Daar waar nodig worden de moeilijke 
 woorden verklaard in een afzonderlijke, 
 herkenbare ‘moeilijke woorden’-kader.

In het verkeer - leerjaar 3

Demorcratie - leerjaar 5

moeilijke 
woorden-kader

structuur
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Doelgericht

Het thema | samenvatting
De samenvatting is een moment van zelfevaluatie voor de 
leerling. Heb ik alles begrepen, wat weet ik? Welke zaken ken 
ik nog niet zo goed?

Het is de voorbereiding op een eventuele evaluatie, aan te 
vullen met de bespreking van het eigen toegevoegd materiaal.

De samenvatting kan ook klassikaal overlopen worden, aan 
jou de keuze.

gevarieerde 
samenvattingsvormen

De zon - leerjaar 3

De Groote 
Oorlog  - 
leerjaar 5

zelfevaluatie leerling

structuur
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Doelgericht

Het thema | leren leren
Vanaf het derde leerjaar is de laatste bladzijde aan leren leren gewijd. 
Na de samenvatting volgen de ‘leren leren’ tips. Die kunnen al dan niet 
klassikaal overlopen worden. 

Op verkenning heeft een zeer uiteenlopend aantal ‘vormen’ om het 
leren leren aan te bieden.

In leerjaar 1 wordt reeds gestart met de leerlijn ‘leren leren’ in de vorm 
van evaluatie, die zit verwerkt in de samenvattingspagina ‘terugblik’.

Made in - leerjaar 5

Wat een familie - leerjaar 3

Hier wonen wij - leerjaar 2

leren-leren tips

structuur
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Doelgericht

geen 
hoofdlettergebruik

beknopte 
tekstinstructies

aangepaste 
werkvormen: 
tekenen, 
verbinden, 
stickeren, ....

Het thema | aangepast voor eersteklassers
De inhoud is bestemd voor wie nog niet kan lezen of nog maar net gestart is met lezen. 

De werkvormen zijn aangepast: lezen, tekenen, verbinden, stickeren, …

Tekstinstructies zijn beknopt en bevatten geen  hoofdlettergebruik. De themaschriften zijn 
rijk  geïllustreerd.

veel foto’s en 
beeldmateriaal

het 1E leerjaar
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Doelgericht

Het thema | domeinen
Techniek wordt vaak ervaren als een heikel 
domein. We bekijken hier kort hoe dit in 
Op verkenning wordt aangeboden. 

de zon als hulpmiddel om 
tijd te meten doorheen de 
geschiedenis, technisch 
haalbare toepassing

De zon - leerjaar 3

technische processtappen 
worden heel systematisch 
aangereikt

techniek
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Doelgericht

ICT-tips in de 
handleiding

Het thema | ICT-vaardigheden
Heel wat aspecten van de eindtermen 
ICT komen in Op verkenning aan bod. Op 
verkenning biedt voortdurend kansen om 
ICT te integreren in de lessen, waar je als 
leerkracht op kunt ingaan indien je wenst.

oefenen op Bingel en 
Bingel Raket

ICT
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Doelgericht

Gebruik van Google Earth  
en Google Maps

Ontdekplaat – In het verkeer

Bordboek en bordles – 
In het verkeer

ontdekplaat

ICT
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Doelgericht

focus op verkeers-
veilig gedrag

In het verkeer
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Doelgericht

Cursorische leerwerkschriften
De cursorische leerwerkschriften bevatten echte 
lesjes. In het jaarplan wordt gesuggereerd welke 
lessen je wanneer kunt geven.  Alle cursorische 
lessen horen bij één of meerdere thema’s.  Het 
cursorisch leerwerkschrift kan indien gewenst 
ook volledig afzonderlijk doorgenomen worden.

De lessen kunnen als voorbereiding of als 
verdieping gegeven worden. Als leerkracht be-
 slis je hoe je hierop wilt ingaan (op voorhand een 
aantal begrippen verankeren, voorkennis creëren 
voor het in het thema aan bod komt of om te 
verdiepen door de cursorische les aansluitend te 
geven). 

Ook in de cursorische leerwerkschriften 
wordt de leerling via activerende werkvormen 
uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan.

als voorbereiding of 
als verdieping

cursorisch leerwerkschrift
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Doelgericht
cursorisch leerwerkschrift
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Doelgericht

Cursorisch leerwerkschrift leerjaar 3
• les 1 | We betalen op verschillende manieren
• les 2 | De delen van een plant
• les 3 | De bouw van dieren
• les 4 | Tijden veranderen
• les 5 | Ik eet en ik adem
• les 6 | Hefbomen.
• les 7 | Ik kan het weer vergelijken.
• les 8 | Bescherming
• les 9 | Van graan tot brood
• les 10 | Hoe werk je hygiënisch en veilig?
• les 11 | Hoe verwarm je het?
• les 12 | Hoe maak je een minihovercraft?
• les 13 | Waarmee werk je in de tuin?
• les 14 | Hoe maak je een grijper?
• les 15 | Hoe kan techniek je helpen?

Cursorisch leerwerkschrift leerjaar 4
• les 1 | Vraag en aanbod bepalen de prijs
• les 2 | De euro als betaalmiddel
• les 3 | Orde in het plantenrijk
• les 4 | Orde in het dierenrijk (1)
• les 5 | Orde in het dierenrijk (2)
• les 6 | Mijn gemeente, mijn provincie, mijn gewest
• les 7 | Ik zie de tijd …
• les 8 | Een landschap ontdekken
• les 9 | Ik zie het licht
• les 10 | Elektriciteit
• les 11 | Drukkend!
• les 12 | Wat een weer!
• les 13 | Zoveel wind!
• les 14 | Het heelal is wonderlijk!
• les 15 | Hoe laat je een vaartuig met een elastiekmotor    

voortbewegen?
• les 16 | Hoe maak je een degelijke zaklamp?
• les 17 | Wat vind je binnenin een voorwerp?Cursorisch leerwerkschrift leerjaar 5

• les 1 | Evolutie van betaalmiddelen
• les 2 | Hoe wordt de prijs van iets bepaald?
• les 3 | Mijn gemeente
• les 4 | Dieren zijn aangepast.
• les 5 | We ontdekken de wereld.
• les 6 | De oudste tijden: Prehistorie / oudheid (1)
• les 7 | De tijd van Grieken en Romeinen: 

Prehistorie / oudheid (2)
• les 8 | De tijd van burchten en steden:  

De middeleeuwen
• les 9 | De tijd van vorsten en ontdekdekkingen: 

De nieuwe tijden (1)
• les 10 | De tijd van de volkeren:  

De nieuwe tijden (2)
• les 11 | Onze tijd // De eigen tijd
• les 12 | Vast, vloeibaar, gasvormig (1)
• les 13 | Vast, vloeibaar, gasvormig (2)
• les 14 | De aarde draait! 
• les 15 | De maan draait!
• les 16 | Hoe werken tandwielen?
• les 17 | Van klei tot baksteen
• les 18 | Hoe maak je een helikopter uit papier?
• les 19 | Hoe maak je een degelijke verpakking?
• les 20 | Wat gebeurt er met een afgedankt elektrisch 

toestel?

Cursorisch leerwerkschrift leerjaar 6
• les 1 | Grondstoffen en productiekosten bepalen mee de 

prijs
• les 2 | Concurrentie en btw bepalen mee de prijs
• les 3 | Zinvol omspringen met zakgeld
• les 4 | Planten zijn aangepast aan hun omgeving
• les 5 | Dieren zijn aangepast aan hun omgeving
• les 6 | Dalen en stijgen
• les 7 | Kijken naar het reliëf
• les 8 | De historische perioden van de Europese geschiedenis
• les 9 | Opgelet: een mening is geen feit!
• les 10 | Alles op zijn tijd …
• les 11 | Landschappen vergelijken (1)
• les 12 | Landschappen vergelijken (2)
• les 13 | Uitzetten en inkrimpen
• les 14 | Verbonden vaten
• les 15 | De aarde draait
• les 16 | Eten en gegeten worden
• les 17 | Hoe maak je een elektrospel?
• les 18 | Welk technisch systeem en technisch proces herken 

je? Welke hulpmiddelen en keuzes herken je?
• les 19 | Kijk met een technische bril

cursorisch leerwerkschrift
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Doelgericht

Handleiding | themaplanner 
en lessenoverzicht
De handleiding start met het 
lessenoverzicht. Hierin vind je een 
summiere bespreking van elke 
les, kernachtig weergegeven.  Aan 
de hand hiervan kun je kiezen om 
de lesvolgorde al dan niet aan te 
houden.

Hierna volgt de themaplanner, deze 
toont op overzichtelijke wijze per les: 
• wat nodig is voor de voorbereiding; 
• welke inhoud aan bod komt; 
• welk materiaal je nodig hebt;
• welke lesduur voorzien is.

Met een Op verkenning thema ga je 
gemiddeld 3 weken aan de slag.

korte bespreking 
van elke les

themaplanner

Goede grond 
leerjaar 3

In het verkeer - leerjaar 4

handleiding
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Doelgericht

Handleiding | infokader
Boven elk lesverloop vind je een kader 
waarin staat aangeduid op welke domeinen 
de les betrekking heeft, welke onderwerpen 
behandeld worden en hoeveel tijd de les in 
beslag zal nemen.

Het lesverloop wordt systematisch besproken 
volgens het ADI-model.

In de gekleurde kolommen naast het 
lesverloop, wordt het nodige materiaal 
vermeld en vind je suggesties & tips.

benodigde 
materialen

lesverloop volgens 
ADI-model

infokader domein(en), 
onderwerp en lesduur

suggesties 
en tips

handleiding
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Doelgericht

Achtergrondinformatie en 
correctiesleutel
Waar nodig vind je nuttige 
achtergrondinformatie. Die informatie geeft je 
als leerkracht extra inzicht in het thema.

De correctiesleutelpagina’s tonen een 
verkleinde versie van de themaschriftpagina’s 
inclusief oplossingen.

Let ook op de ‘eigen invulling’-stempel.

correctiesleutel label eigen invulling

verkleinde versie van 
iedere themapagina

handleiding



22

Doelgericht

Handleiding | kopieerbladen
De kopieerbladen worden in de 
handleidingenmap aangeboden als 
afzonderlijke losse vierkleurenbladen. 
Online download je ze als pdf.

De kopieerbladen zijn op zichzelf 
staande ondersteunende documenten 
voor activiteiten in de klas.

handleiding

ondersteunning voor 
activiteiten in de klas
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Doelgericht

Spelmaterialen bij 
In het verkeer

Handleiding | kopieerbladen
Spelmaterialen bij Op verkenning in 
het verkeer.

handleiding
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Flexibel

Speel in op de behoeftes van je klas
Op verkenning thema’s zijn uitwisselbaar 
binnen dezelfde graad (met uitzondering van 
de eerste graad (leesniveau) en In het verkeer 
(opbouw leerlijn).

Dit geeft de mogelijkheid om nog gevarieerder 
te werken of in te spelen op de behoeftes van 
je klas.

Leg je eigen  

accenten

Combineer de thema’s gerust met 

je eigen ideeën en materiaal.

TALENT 2 OV -  
leerjaar 2 TALENT 3 OV -  

Leerjaar 3 TALENT 4 OV -  
Leerjaar 4 TALENT 5 OV -  

Leerjaar 5 TALENT 6 OV -  
Leerjaar 6

Thema 1  We vliegen 
erin

Te land, ter 
zee en in 
de lucht

Goede 
vaart

Mens erger 
je niet Democratie Moeten of 

mogen?

"In Europa 
of In het 

juiste vakje 
(OV 5)"

Thema 2 Gaatjes Auw! Van aap 
tot zebra Natuurlijk

Een leu-
gentje om 

bestwil
Geheimen 
& roddels

Thema 3 Onder 
mijn bed

Hier wonen 
wij!

Als ik heel 
rijk was …

Schatkist of 
lege doos? Dromen  Dat is 

gemeen(d)
De groote 

oorlog
In het 

heetst van 
de strijd

De Tweede 
wereld-
oorlog

Thema 4 Speelgoed, 
speelfout

Jong en 
oud

Wat een 
familie 

Vroeger 
& nu

Welke 
maat?

Van spij-
kerschrift 
tot morse

Film & 
televisie

Thema 5 Proevertjes 
en proefjes Lekker! Pas op! Help! Nood- 

oproep
Alle loopt 
in de soep

Kink in de 
kabel

Thema 6 Hoeden en 
deksels

Straffe 
stoten Straffe kost Sport & 

records
Ik ben 

bang dat 
ik ontplof

"High tech 
of 324 

km file"
Vlinders Populair

Thema 7 Allemaal 
beestjes

Rare 
gewoonten

Astuwel & 
dankublieft Humor

Met een 
lach & een 

traan

Thema 8 Andere 
manieren

Allemaal 
samen

Ridders en 
heksen

Prinses-
sen & 

tovenaars
Beroemde 
uitvinders

Hoe maak 
je het?

Thema 9 Samen 
in zee

Op 
avontuur

Op een on-
bewoond 

eiland
Er even 

tussenuit Zomertijd Over hon-
derd jaar  Kiezen is 

verliezen Tot ziens!

Project-
bundel 1 Wist je dat? Hoe werkt 

dat? Beelden
Mijn 

schoolom-
geving

Te laat! De Warm-
ste Klas

Gratis?! 
(OV 6)

Een blik op 
de wereld

Made in 
(OV 5)

Project-
bundel 2

Dat is mooi, 
niet? Lekker! Echt 

gebeurd Goochelen Loop naar 
de maan

Van pool 
tot evenaar

"In Europa 
of Van pool 

tot pool"

Project-
bundel 3

Van dino's 
tot dodo's

Wonder-
water

Goede 
vaart (OV 4) 

Dat klopt 
niet

Daar zit 
muziek in Talent Populair

bundels van gelinkt aan

eigen invulling
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Flexibel

Themareeks of losse thema’s
Wil je graag werken met een volledige 
themareeks of werk je liever met 
aparte thema’s? Aan jou de keuze!

aan de slag
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Flexibel

Speel in op de behoeftes van je klas
Op verkenning thema’s zijn uitwisselbaar binnen dezelfde graad 
met uitzondering van de eerste graad (leesniveau) en In het verkeer 
(opbouw leerlijn).

Dit geeft de mogelijkheid om nog gevarieerder te werken of in te 
spelen op de behoeftes van je klas.

uitwisselbaar

gevarieerd werken
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Fun

Het verhaal
Het verhaal vormt een belangrijk 
onderdeel van het Op verkenning 
thema. Verhalen vergroten de 
betrokkenheid van leerlingen 
aanzienlijk en bieden de mogelijkheid 
om het thema te doen leven in de 
klas.

Het verhaal kan gebracht worden als 
introductie, tussendoortje of afsluiter 
van een thema. Je kunt het voorlezen, 
het door de kinderen zelf laten lezen, 
verwerken tot een toneelstukje …

2e en 3e graad, een verhaal van 
twee bladzijden in het midden 
van het thema

1e graad, verhaal op 
de achterzijde van het 
thema

betrokkenheid
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Fun

Eigen leefwereld
Op verkenning benadert de thema’s 
ook via de leefwereld van het kind. 
Hierdoor wordt de persoonlijke 
betrokkenheid bij het onderwerp 
aanzienlijk groter.

betrokkenheid

grote betrokkenheid 
van het kind
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Fun

Eigentijds
Op verkenning is eigentijds, uit het 
leven van de leerling gegrepen. 
Er wordt een basishouding van 
openheid gecreëerd zodat de leerling 
zich kan ontplooien tot een echte 
wereldburger.

wereldburgerschap

uit het leven gegrepen

betrokkenheid
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Fun

Kindgericht
Op verkenning thema’s vertrekken vanuit de kennis en 
de interesses van het kind. De thema’s staan dicht bij de 
belevingswereld van het kind. Ze laten ruimte om de eigen 
ervaring toe te lichten.

Dit maakt leren met Op verkenning aantrekkelijk, prikkelend 
en betekenisvol.

enthousiasme
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Fun

Gevarieerde coöperatieve werkvormen
Op verkenning biedt een grote variatie aan werkvormen, 
waaronder ook zeer actieve vormen, die de kinderen erg 
waarderen.

Daarnaast zijn de thema’s en cursorische leerwerkschriften 
rijkelijk geïllustreerd met aantrekkelijk beeldmateriaal, 
afgestemd op leeftijd van de leerling.

spelelement

interview

enthousiasme
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Digitaal materiaal

Bingel Plus Bingel Start

• Adaptieve oefeningen op Bingel  

• Bingel Raket leerlingenapp  

• Bingel Raket lerarenapp 

• Bordboek met personalisatiemogelijkheden 

• Digitale handleiding met jaarplanning, leerlijnen, 
leerplandoelen, koppeling eindtermen, leeruitstap-
pen-overzicht en thematoetsen (Word doc.)



Digitaal via Bingel
• Bordboek en bordlessen (verkrijgbaar 

als bundel of per thema)
• Handleiding inclusief kopieerbladen
• Jaarplanning
• Leerplandoelen
• Thematoetsen
• Bingel Raket app voor de leerkracht

Gedrukt
• Handleiding inclusief kopieerbladen
• Handleiding In het verkeer inclusief 

kopieerbladen (met activiteitenfiches 
en observatiefiches)

materiaal
voor de leerkracht
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LEERJAAR 3, 4, 5 & 6

 
Gedrukt
• 8 themaschriften van 24 blz.
• Cursorisch leerwerk-

schrift  verkrijgbaar als 
themabundel (volledig leerjaar) 
of losse thema’s/cursorische 
leerwerkschriften

• Themaschrift In het verkeer van 
32 blz.

 
Digitaal
• Oefenmateriaal op Bingel
• Bingel Raket app
• Ontdekplaat In het verkeer

LEERJAAR 1 & 2

 
Gedrukt
• 10 themaschriften van 16 blz.
•  verkrijgbaar als themabundel 

(volledig leerjaar) of losse 
thema’s

• Themaschrift In het verkeer van 
24 blz.

 
Digitaal
• Oefenmateriaal op Bingel
• Bingel Raket app
• Ontdekplaat In het verkeer

materiaal
voor de leerling
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• Prentenset
• Prentenset In het verkeer
• Tijdband (leerjaar 5-6)
• Audio-cd
• Dvd

Al deze materialen zijn ook 
digitaal beschikbaar via Bingel.

materiaal
voor de klas
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Leerjaar 1
• Welkom
• Dierenvrienden
• Ik word groot
• Knap gemaakt
• Alles verandert
• Vind jij dit leuk?
• Later word ik
• Speel je mee?
• Wat een dag!
• Joepie, vakantie!
• In het verkeer

eerste graad

Leerjaar 2
• De tweede klas
• Wat groeit daar?
• Hier wonen wij
• Auw!
• Hoe werkt dat?
• Hoe lang geleden?
• Lekker!
• Allemaal samen
• Wat een weertje
• Op avontuur
• In het verkeer

Leerjaar 3
• De zon
• Mijn schoolomgeving
• Wat een familie
• Opgeruimd staat netjes
• Spannend
• Straffe kost
• Schatkist of lege doos?
• Goede grond
• In het verkeer 
• Cursorisch leerwerkschrift

tweede graad

Leerjaar 4
• Met wie spreek ik?
• Goede vaart
• Noodoproep
• Feest je mee?
• Welke maat?
• Druk, druk, druk
• Zomertijd
• Uitkijken naar
• In het verkeer 
• Cursorisch leerwerkschrift

Leerjaar 5
• De Groote Oorlog
• Groene vingers
• 324km file
• Democratie
• Made in ..
• Hightech 
• Water
• In het (juiste) vakje?
• In het verkeer 
• Cursorisch leerwerkschrift

derde graad

Leerjaar 6
• In Europa
• Wereldoorlog 2
• Van pool tot pool
• Populair
• Adem vrij
• Gratis?!
• Onderweg naar morgen
• Tot ziens!
• In het verkeer 
• Cursorisch leerwerkschrift

thema’s
overzicht



595406

Bezoek www.opverkenning.be.
Je ontdekt er alle thema’s en leest er de Op verkenning ervaringen en tips van andere leerkrachten.

Wil je graag meer weten?
Dit kan via het online invulformulier. Onze adviseurs komen graag langs voor een persoonlijke 
introductie op jouw school.

Bellen of mailen kan ook: 
e-mail : basisonderwijs@vanin.be 
T 03 432 95 01

Uitgeverij VAN IN
Nijverheidsstraat 92/5 - 2160 Wommelgem - basisonderwijs@vanin.be

Ben je op zoek naar een Op verkenning-school in je buurt?
Kijk op opverkenning.be/referentiescholen of neem contact op met je educatief adviseur (opverkenning.be/contact).
Ontdek onze nieuwste methode verkeer: opverkenning.be/verkeer


