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Kennismaking met Hermeleen 
 
Deze activiteit kan gebruikt worden als verkenningsactiviteit voor een groep die 

verblijft in het bosklassencentrum Hermeleen. De deelnemers ontdekken een stukje 

van het bos langs een uitgestippelde wandelroute met acht stopplaatsen. Op die 

manier verkennen ze het bosklassencentrum en het domein, waar ze de komende 

dagen zullen verblijven. Meteen komen ook leefregels aan bod die bijdragen aan een 

aangenaam verblijf in het bosklassencentrum Hermeleen.  

 

DOELSTELLINGEN: 

cognitief 

 De deelnemers kennen de gebouwen van het bosklassencentrum. 

 De deelnemers hebben een basiskennis over het domein. 

 De deelnemers kennen de leefregels van het bosklassencentrum en 
passen ze toe. 

affectief 

 De deelnemers zien het belang in van een goede samenwerking. 

 De deelnemers zien het belang in van leefregels voor een geslaagde 
bosweek. 

psychomotorisch 

 wandelen, zoeken, bewegen 

 

AANTAL DEELNEMERS: max 32 

 

DUUR: 1 uur à 2 uur 

 

RICHTLEEFTIJD: vanaf de 2de graad basisonderwijs 

 

KOSTPRIJS: 

2 EUR voor gebruik van het educatief materiaal 

 

MATERIAAL: 

o gelamineerd document met grondplan van de wandeling en 
stopplaatsen 

o gelamineerd document met opdrachten 
o opgezette hermelijn (staat in kast van klaslokaal) 
o gelamineerd document ingevulde identiteitskaart van Hermeleen 
o acht gelamineerde kaartjes 
o zes klemmappen met potlood 
o vijf kleine en vijf grote foto's 
o boekje 'Struikrovers' 

De verantwoordelijke van de groep zorgt zelf voor: 
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- zes kopieën van de lege identiteitskaart van Hermeleen 
- een kopie van het energiecharter 

 
BEGELEIDING: 
Het is de bedoeling dat deze activiteit begeleid wordt door de begeleider van de 
groep die in het bosklassencentrum verblijft. 
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STOPPLAATSEN EN WANDELING 

 

Vertrek vanuit het leefgebouw van het bosklassencentrum Hermeleen. 

 

Bij elke stopplaats stelt de begeleider een vraag of is er een opdracht. Door het 

antwoord op de vraag of het uitvoeren van de opdracht komen de deelnemers meer 

te weten over het domein en over de leefregels van het bosklassencentrum. 

 

 

Stopplaats 1A: Maak kennis met Hermeleen 

(leefgebouw)  

Materiaal: opgezette hermelijn, 6X kopie lege identiteitskaart van Hermeleen (voor 

elk groepje), 3X gelamineerde kaartjes 

 

Een deelnemer leest de identiteitskaart van Hermeleen voor. Welk levend wezen uit 

het bos zou dit zijn (antwoord: hermelijn)? 

De deelnemers verblijven enkele dagen in het bosklassencentrum 'Hermeleen'. Dit 

centrum is genoemd naar de hermelijn. De begeleider toont de opgezette hermelijn. 

Het bosklassencentrum Hermeleen bestaat uit twee gebouwen nl. het slaapgebouw en 

het leefgebouw. 

De deelnemers vullen tijdens deze activiteit de identiteitskaart van Hermeleen aan. 

Ze vinden de nodige informatie op de gelamineerde kaartjes die de begeleider vooraf 

op bepaalde plaatsen hangt in het leefgebouw ('pootafdruk' bij mat, 'voedsel' bij tafel 

in eetzaal, 'uiterlijke kenmerken' bij spiegel) en in het slaapgebouw bij stopplaats 

twee ('woonplaats' bij de deur van elke slaapkamer) en bij stopplaats zes 

('oppervlakte territorium'). 

 

 

Stopplaats 1B: Hermeleen sorteert afval in het bosklassencentrum 

(leefgebouw) 

Materiaal: 5 kleine foto's en 5 grote foto's 

 

De deelnemers ontvangen van de begeleider vijf kleine foto's van enkele voorwerpen 

(plastic flesje, koekenverpakking, glazen potje, papier en karton, klokhuis van een 

appel) en vijf grote foto's (bruine restafvalzak, blauwe PMD-zak, roze emmer, grijze 

papierbox en glasbak). Waar horen deze voorwerpen? 

De deelnemers herhalen de afvalregels door elke kleine foto bij de correcte grote foto 

te leggen. Afval vermijden is natuurlijk nog beter! 

 

 

Stopplaats 2: Maak kennis met Hermeleen 

(slaapgebouw) 

Materiaal: 6X kopie identiteitskaart van Hermeleen, 5X gelamineerde kaartjes 

De deelnemers vullen het vakje 'woonplaats' op de identiteitskaart van Hermeleen 

verder aan. 

 

Stopplaats 3: Waar ben je nu? 

(bij brugje) 
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Het provinciaal domein Het Leen strekt zich uit over drie gemeenten. Welke 

gemeenten? 

Eeklo, Zomergem en Waarschoot. Bij het brugje bevindt de groep zich op het 

grenspunt van de drie gemeenten. 

 

 

Stopplaats 4: Ravot je rot 

(in het speelbos)  

 

In het bos leven heel veel levende wezens. Kunnen de deelnemers er enkele 

opnoemen? (bv. specht, distelvlinder, vliegenzwam, zomereik, pissebed, enz.). Om 

het leven van die levende wezens niet te verstoren, vraagt Hermeleen om op de 

(verharde en onverharde) paden te blijven. Op welke manier kunnen de deelnemers 

nog zorg dragen voor het bos? 

In het speelbos mogen de deelnemers wel ravotten. Ze kiezen nu zelf op welke 

manier ze het verhard pad bereiken (al springend, sluipend, fluisterend, enz.). 

 

 

Stopplaats 5: Energiecharter, wees milieuvriendelijk en zuinig met energie 

Materiaal: energiecharter (A4) 

(op verhard pad) 

 

Hermeleen heeft een hart voor de natuur. Hij daagt de deelnemers uit om 

milieuvriendelijk en energiezuinig te verblijven in het bosklassencentrum Hermeleen: 

bv. deuren sluiten, lichten niet onnodig laten branden, kranen niet onnodig laten 

lopen, verwarming niet onnodig hoog zetten, afval vermijden, enz. Wie gaat de 

uitdaging aan? 

De deelnemers engageren zich door zelf enkele maatregelen te formuleren. 

Eventueel kan de leerkracht dit aanvullen met enkele leefregels voor het verblijf. 

 

 

Stopplaats 6: Ik beveel… 

(bij merloenen) 

 

Vroeger was het provinciaal domein Het Leen een militair domein. Zien de 

deelnemers nog andere overblijfselen? Bv. verharde paden, vijvers, merloenen en 

bunkers (de militairen legden dijken of merloenen aan die dienden als beveiliging 

voor de opslag van munitie; dit verklaart ook het voorkomen van vijvers in Het Leen). 

De begeleider leeft zich in als militaire chef en speelt het spelletje 'ik beveel'. Telkens 

hij/zij zegt 'ik beveel' voeren de deelnemers zijn/haar bevel uit, als hij/zij dit niet zegt 

dan voeren de deelnemers zijn/haar bevel niet uit. 

bv. ik beveel… spring als een kikker 

trippel als een groene specht 

ik beveel… konijnensprong 

fluit als een vogel 

ik beveel… hazensprong 

 

 

Stopplaats 7: Hoe groot is Het Leen? 

(op verhard pad) 
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Het Leen is een uitgestrekt gebied.  

De oppervlakte of uitgestrektheid van een gebied wordt uitgedrukt in hectare (ha). 

Eén ha is 100m x100m. Een voetbalveld is half zo groot: 100m x 50 m.  

Een vraagstukje: Het Leen is 264 ha groot. Hoeveel voetbalvelden kunnen er dan in 

Het Leen? Je kan de oppervlakte van een gebied berekenen als je de grenzen van 

dat gebied kent. Bekijk de plattegrond om een beeld te krijgen van het volledige 

domein. 

Het provinciaal domein Het Leen is het territorium van Hermeleen ('territorium' is een 

een grondgebied dat door een levend wezen in beslag genomen wordt). 

 

 

Stopplaats 8: Bekijk de multimediapresentatie van Het Leen en een filmpje over 

de hermelijn 

(bosinfocentrum) 

 

Ga binnen in het bosinfocentrum en neem plaats in het auditorium. Bekijk de 

multimediapresentatie over Het Leen en het filmpje over de hermelijn. Dit filmpje 

werd in Het Leen gefilmd door de Meetjeslandse fotograaf Ludo Goossens. 

 

Kunnen de deelnemers de identiteitskaart van Hermeleen nu volledig invullen? 

Bespreek eventueel verder in het leefgebouw. 


