
 
 
 
 
 
 

 

 Ik zie, ik zie 

Voor chauffeur / begeleider 

 

Wat wordt er van u verwacht bij het 
bezoekerscentrum? 
 
‘Ik zie, ik zie’ gaat over dieren die zich 
verstoppen in de natuur. U heeft bij het 
bezoekerscentrum de leiding over een groepje 
kinderen. 
 
Na de introductie door de schoolgids van het 
centrum, kan de speurtocht beginnen.  
Voorzien van een rugzak gaat u met de 
kinderen acht opdrachten doen. Uw rol is dat u 
de opdrachten aan de kinderen uitlegt en ze bij 
de uitvoering helpt. Gezien de leeftijd van de 
kinderen zult u duidelijk de leiding moeten 
nemen.  
 
Er zijn acht dieren(bordjes) die de leerlingen 
moeten zoeken. Het doel is om deze dieren te 
vinden en zo alle opdrachten te volbrengen. 
Op de routekaart kunt u de plekken vinden 
waar de leerlingen moeten zoeken. Elke 
rugzak heeft een dierenlabel. Dit is het eerste 
dier dat uw groepje moet zoeken. Kijk daarna 
op het kaartje voor de volgende zoekplek. 
 
Gevonden? 
Elke opdracht bestaat uit drie onderdelen:  
1. Bij de afbeelding van het dier staat een 

kort verhaaltje dat u hardop voordraagt. 
2. De opdracht wordt puntsgewijs uitgelegd, 

zodat het voor u duidelijk is wat de 
kinderen moeten doen. Alle kinderen willen 
graag aan de beurt komen. Let u daar op? 

3. Als laatste zoeken de kinderen de juiste 
sporen van het dier op de sporenkaart.  

Zijn er materialen nodig, dan zitten die in de 
rugzak in een zakje met bijbehorende 
dierensticker. Soms staan de materialen al bij 
de opdrachtplek klaar. 
 
De schoolgids blijft in de buurt om te helpen. 
Alle leerlingen ontvangen bij de afsluiting een 
stickervel. In de klas of thuis kunnen ze de 
acht dieren op de juiste plek plakken. 
 
Als begeleider bent u verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de kinderen. Bij het centrum is 
veel water aanwezig!  
 

Datum van de activiteit: 

Naam chauffeur:  

Namen leerlingen die meerijden: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Aanwezig op school om: 

Vertrektijd: 

Adresgegevens van locatie: 
 
 
 
 

Weer terug op school om: 

Bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


