
Volle 
Vaart 

Vooruit 

  

  

Scheepvaartklasjes 
Beste leerkracht 

Op woensdagvoormiddag kan je met je klas van het 5de of 6de leerjaar de 
wondere wereld ervaren van de scheepvaart.  

Dit is volledig gratis.  

Samen met onze begeleider bespreek je vooraf welke activiteiten het 
best aansluiten bij jouw leerdoelen.  

Lees in het menu wat wij je te bieden hebben. 

Welkom in de GO! De Scheepvaartschool. Bij ons vaar je naar je diploma!  

 

Gloriantlaan 75 – 2050 Antwerpen – 03 570 97 30 
scheepvaartklas@descheepvaartschool.be 

  



De scheepvaartklasjes 

Welkom op Campus Leerhaven! 

Maak kennis met onze unieke school. Je komt met je klas L5 of L6 op een woensdagvoormiddag 
naar Campus Leerhaven op de Antwerpse Linkeroever. Samen met je leerlingen beleef je de 
scheepvaart op een actieve manier. Helemaal gratis! 
 
Onze scheepvaartklasjes bieden een gevarieerd menu met voor elk wat wils om je leerlingen te 
laten kennismaken met deze aparte en avontuurlijke sector. Onze ambitie is jou een aangenaam 
programma aan te bieden dat meteen ook past binnen jullie eindtermen. Overleg vooraf met onze 
coördinator de mogelijkheden, je vindt vast al inspiratie in ons keuzemenu.  
 

  

Menu buitenactiviteiten 

Leer een binnenschip met touwen aanmeren 
Kijk hoe ver je kan gooien met een werplijn 
met een ‘apenvuist’ eraan 
Gooi een tros over een meerpaal: geraak je 
veilig aan de wal? 
Neem plaats in een reddingsboot en proef 
echte overlevingskoeken 
Stap rond in drijfpak of met een isolatiedeken  
Maak een waterdichte verbinding met buizen 
en flenzen zoals op een tankschip 
Bekijk ons maritiem park vol authentiek 
materiaal: boeien, baggermateriaal, ankers, 
een zee-weerstation en ons loodsbootje 
 
Menu binnenactiviteiten 

Gebruik je zintuigen én je verstand in ons 
motorenatelier 
Bekijk hoe de krukas de zuigers doet 
bewegen in de cilinders van een 
scheepsmotor  

Leer het Plimsollmerk kennen, gebruik een 
scheepskompas en leer alles over links- en 
rechtsdraaiende schroeven 
Snuif aan een oude zeekaart en teken een 
navigatieroute uit 
Maak kennis met schiemanswerk: knopen 
leggen, takelingen maken en splitsen 
Bekijk filmpjes van schepen in stormweer en 
ervaar of je goede zeebenen hebt 
Maak kennis met de communicatie- en 
noodapparatuur van een schip  
Ervaar hoe je je voelt als je oververmoeid 
bent  
Ontdek dat niet alleen een dokter een 
stethoscoop gebruikt  
Leer waarom ‘welkom’ in het nautisch alfabet 
met whisky begint 
Werk positief samen in een maritiem spel 
Ontdek enkele van de vele beroepen die er 
zijn op een schip en op de wal 

 
Tip 

Vaar naar onze campus met de Waterbus of steek de Schelde over met het Sint-Annaveer. Zo 
ervaren jullie al eens de brakke getijstroom van de rivier en kom je vanzelf in de juiste stemming!  
 
Contact 
Bespreek datum en programma met onze coördinator: scheepvaartklas@descheepvaartschool.be 


