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Wij zouden willen vragen om bij jullie bezoek 
zorg te dragen voor het domein. Ook hopen wij 
op een respectvolle omgang met de mensen 
die hier wonen en werken. 

Om te vermijden dat het te druk wordt in ons 
bos, zouden we willen vragen om voor elk  
bezoek op ons domein contact op te nemen 
via het mailadres borgwalhoeve@fracarita.org 
of telefoneer naar 09/ 389 04 11.

Onze pakketten zijn op verschillende manie-
ren combineerbaar. Neem gerust contact op 
voor meer informatie. De pakketten zijn enkel  
beschikbaar na reservatie. 

Onze cafetaria biedt de mogelijkheid om – na 
reservatie – binnen te eten en iets te drinken. 
Dit kan zowel bij de halve als bij de volledi-
ge dag. Wij vragen in dat geval wel om één  
consumptie per persoon bij ons te gebruiken. 

Tip: Laarzen (en een regenjas) zijn een must in 
ons bos!

PRAKTISCHE TIPS & AFSPRAKEN

EXTRA: GEZINSWANDELING

BEWEGINGSCIRCUIT

DERDE GRAAD BASISONDERWIJS 
(KEUZE TUSSEN HALVE OF VOLLEDIGE DAG)

Kom je graag nog eens met je gezin terug 
of zijn er ouders bij jullie op school die graag  
wandelen? Wij bieden een wandeling aan op 
ons domein met fijne uitdagingen voor ouders 
en kinderen.

Als extraatje kunnen de sportievelingen onder 
jullie zich uitleven op ons bewegingscircuit.  
Verschillende oefeningen zijn terug te vinden 
op ons domein.

Voor het vijfde en zesde leerjaar willen we ons 
domein in de kijker zetten. Er is een interac-
tieve herfst- en lentewandeling uitgestippeld. 
De leerkracht begeleidt de wandeling zelf. 
Alle materiaal is aanwezig, de instructies zijn  
duidelijk en volledig uitgewerkt. 

Met een rugzakje vol onderzoeksmateriaal 
gaan de leerlingen op onderzoek in het bos. 
De aangeboden educatie omvat vier niveaus 
(emotionele, intellectuele, fysieke en creatie-
ve) en schenkt bovendien wat extra aandacht 
aan materiaalzorg. Een handig doe-boekje per 
leerling geeft de kans om belangrijke dingen 
neer te schrijven of achteraf nog eens na te  
kijken. 

We bieden daarnaast ook de mogelijkheid 
om mee te werken in onze ateliers. Leerlingen  
maken kennis met het vervaardigen van  
ambachtelijke producten uit hout en andere 
materialen. 

In onze keuken doen ze ervaring op in het  
verwerkingsproces van groenten en fruit tot 
diverse producten: confituur, brood, gebakjes, 
… Dit doen ze samen met onze bewoners en 
atelierbegeleiders, een unieke gelegenheid 
om kennis te maken met deze leefwereld.
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WIE ZIJN WIJ?

LEEERPLAN IN DE KIJKER EDUCATIEVE PAKKETTEN VOOR UW SCHOOL

OC Broeder Ebergiste is een voorziening voor 
volwassenen met een verstandelijke beper-
king. In deze folder willen we niet focussen 
op ‘beperking’ maar net in de kijker zetten 
wat onze bewoners en deelnemers allemaal  
kunnen en doen.

De hoofdzetel van de voorziening bevindt 
zich op domein Borgwal. De unieke setting 
van het domein biedt heel wat mogelijkhe-
den. De mooie natuur met inheemse planten 
en bomen en de bosbewoners ervan zijn een 
garantie voor een mooie wandeling. Verder 
zijn er nog heel wat authentieke overblijfselen 
van het vroegere kasteeldomein (ijskelder met 
vleermuizen, paviljoen, oude lanenstructuur,…).

Op domein Borgwal wonen mensen met 
zeer uiteenlopende begeleidingsnoden en  
behoeften. Daarnaast zijn er ook nog heel wat  
buitenhuizen voor diegenen die nog net een 
andere vorm van ondersteuning vragen. Toch 
ontmoeten velen van hen elkaar elke week 
op domein Borgwal tijdens het werken in de  
ateliers. Het is voor hen niet altijd mogelijk om 
aan de slag te gaan in de maatschappij. Toch 
willen velen van hen jullie graag ontmoeten.

Daarom nodigen wij u en uw klas uit om op  
onderzoek te komen op ons prachtig domein 
en kennis te komen maken met de mensen 
die hier wonen en werken. In het kader hiervan  
bieden wij graag enkele leerpakketten aan.    

Onze leerpakketten komen tegemoet aan 
heel wat ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
van uw school. Vraag gerust naar onze extra  
bundel met de concrete uitwerking per pakket.

1. Mens en maatschappij
Ik en de ander(en): voor kinderen geen eviden-
te opdracht. Vaak wordt alles wat onbekend is 
als bedreigend ervaren. Tijdens een bezoek 
aan onze voorziening krijgen ze echter de kans 
om positieve ervaringen te doen, samen met 
mensen die net wat anders zijn dan hen.

2. Mens en techniek
Binnen de context van een school is het niet 
altijd haalbaar om tegemoet te komen aan de 
toenemende eisen rond technische vorming 
bij kinderen in de lagere school. Wij hebben 
een houtatelier en de kennis om kinderen te 
laten ervaren hoe je vertrekt van een stuk hout 
en eindigt bij een handig gebruiksvoorwerp.

3. Natuur
Door de unieke ligging en aanleg van ons 
domein, vind je in ons bos andere bomen en 
planten dan je zou verwachten. De panelen, 
opgesteld op het bosleerpad, geven heel wat 
extra informatie voor kinderen die graag nog 
wat meer willen te weten komen. Daarnaast 
kan men ook een kijkje gaan nemen op onze 
zorgdier boerderij en moestuin. 

4. Lichamelijke opvoeding
Nog al te weinig lukt het om voldoende bewe-
ging in te bouwen in het dagelijks leven. Ons 
bewegingscircuit spoort kinderen aan om op 
een leuke en creatieve manier te bewegen en 
hun fysieke vaardigheden te verbeteren.

DERDE GRAAD BASISONDERWIJS 
(KEUZE TUSSEN HALVE OF VOLLEDIGE DAG)

Voor de kleinsten is er een prachtig interac-
tief kabouterpad ontwikkeld doorheen ons  
kabouterbos. 

Volg de kabouters met hun verschillende  
kleuren. Bij elke kabouter wacht een  
sprookjesachtige opdracht: een variatie van 
denk- en doespelletjes, een prikkeling van 
de zintuigen en op het einde een mandje met  
kabouterschatten.

Opmerking: deze wandeling wordt geleid door 
de leerkracht zelf. Alle materiaal is aanwezig, 
de instructies zijn duidelijk en volledig uitge-
werkt. Vanaf meer dan 12 kleuters vragen wij 
een extra begeleider mee te brengen.


