Fotozoektocht
6 tot 12 jaar
Handleiding

Hoe kan ik de fotozoektocht ontlenen?

Voor de reservatie van het materiaal kan je terecht bij de dienst onthaal & info. De kostprijs van het
gehuurde materiaal wordt verrekend in je eindfactuur. Je kan dit materiaal alleen ontlenen als je ook
een verblijfsaccommodatie huurt.

Je kan de fotozoektocht ophalen tijdens de openingsuren van de uitleendienst. Het afhaalpunt is
gelegen naast het containerpark.

Indien je iets kwijt raakt of stuk maakt, wordt dit nadien aangerekend in je eindfactuur volgens de
prijzen die je vindt in de materiaallijst.
We vragen je om de foto’s opnieuw op nummer te steken (1 tot 20).

Wat kan ik verwachten van de fotozoektocht?
OPZET

Je maakt een wandeling aan de hand van een kaartje dat je meekrijgt. Tijdens de wandeling komt het
er op aan 20 foto’s terug te vinden. Je legt de foto’s in de volgorde waarin je ze tegen komt. Om het
interessanter en leuker te maken, kan je tijdens de zoektocht een aantal spelletjes spelen. Het zijn
spelletjes die regelmatig de link leggen tussen mens en natuur. Deze spelletjes vind je op foto’s en
meer in een aparte spelletjes-map. We raden aan dat je voor het vertrek de spelletjes al eens
vluchtig doorneemt. Wil je dit op voorhand graag voorbereiden? Stuur een mailtje naar
natuuravontuur@dehogerielen.be.

DOELGROEP

De fotozoektocht is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Voorzie wel begeleiding voor jonge kinderen. De wandeling verloopt hoofdzakelijk over zandwegen en
is dus wellicht minder geschikt voor minder mobiele mensen, klassieke kinderwagens of
rolstoelen.

TIJDSDUUR

De duur van de fotozoektocht is ongeveer 2,5 uur afhankelijk van welke route je kiest en hoeveel
spelletjes je zou spelen.
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De oranje route is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar oud. Het is een wandeltocht van 3
kilometer, het bevat 9 foto’s en 5 spelletjes. De zoektocht duurt ongeveer 1 uur wanneer je het
zonder spelletjes doet. Met spelletjes duurt de tocht ongeveer 2,5 uur.
Wanneer je de oranje zoektocht neemt moet je enkel de foto’s nemen waar op de achterkant het
oranje pad is aangeduid (foto’s: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17).

De blauwe route is geschikt voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het is een wandeltocht van 6
kilometer en bevat 13 foto’s en 8 spelletjes. De zoektocht duurt ongeveer 1,5 uur wanneer je het
zonder spelletjes doet. Met spelletjes duurt het ongeveer 2,5 uur.
Wanneer je de blauwe zoektocht neemt moet je enkel de foto’s nemen waar op de achterkant het
blauwe pad is aangeduid (foto’s: 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20).

De rode route is geschikt voor de dapperste kinderen aangezien die 9 kilometer lang is. Het bevat 20
foto’s en 13 spelletjes. De zoektocht duurt ongeveer 2 uur. Kies je er voor om 5 spelletjes te spelen
dan duurt het ongeveer 2,5 uur.
Wanneer je de rode zoektocht neemt moet je al de foto’s nemen: 1-20.

Hoe kan ik aan de slag met de fotozoektocht?

LOCATIE

Je kan de tocht beginnen op eender welke plaats op het parcours. Belangrijk is wel dat je de route
tegen de wijzers van de klok inloopt. De foto’s zijn immers vanuit die invalshoek genomen.

DOEL
Aan de hand van de kaart van de Hoge Rielen volg je het aangeduide parcours van de fotozoektocht.
Onderweg breng je het pakket van de foto’s in de juiste volgorde. De doelen zijn het domein beter te
leren kennen, leren oriënteren, teamwerk, visuele focus en plezier.

GROEPSINDELING
Je hebt de mogelijkheid de tocht met de ganse groep uit te voeren of je kan in 2 of 3 kleinere groepjes
de fotodetails gaan opzoeken. Om de fotozoektocht met spelletjes uit te werken is het aangeraden
groepjes te maken van minimum 6 kinderen. Per groepje zou het goed zijn een leider aan te duiden
die de spelletjes kiest/uitlegt of je kiest er voor dat er per groepje een volwassen begeleider mee gaat
om de spelletjes te kiezen en uit te leggen.
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WEGEN
Er worden twee verschillende soorten wegen benoemd op de achterzijde van de foto’s. Eén soort van
wegen wordt benoemd als ‘hoofdweg’. Hiermee bedoelt men de betonwegen (en niet de hoofdweg op
het domein). De andere soort van wegen zijn boswegen (zandwegen, boswegen, ...).

Oplossing
Je vindt de oplossing ook terug op het bijgevoegde kaartje. Zo kan je de juiste volgorde bepalen vanaf
jullie vertrekpunt. Hierop vind je ook de min of meer exacte locatie van elke foto terug.

1. Foto 7

6. Foto 16

11. Foto 11

16. Foto 19

2. Foto 20

7. Foto 8

12. Foto 14

17. Foto 5

3. Foto 17

8. Foto 9

13. Foto 18

18. Foto 10

4. Foto 2

9. Foto 6

14. Foto 12

19. Foto 15

5. Foto 13

10. Foto 4

15. Foto 1

20. Foto 3
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Materiaallijst fotozoektocht
PRIJS/STUK IN €

1

ARTIKEL

AANTAL

Handleiding

1 per set

16,5

Set van 20 foto’s

1 per set

0,5

Potlood

1 per set

0,5

Blinddoek

3 per set

3

Spelletjes map
Oplossing
Wandelkaart

Draagtas

1

Bij beschadiging en /of verlies van materiaal zullen we deze prijzen aanrekenen.
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