Algemene voorwaarden ‘De natuur in met je klas’
1. Organisatie
Natuurcentrum Beisbroek is een initiatief van het stadsbestuur Brugge en biedt een brede waaier van
natuureducatieve modules aan voor scholen en verenigingen.
Natuurcentrum Beisbroek
Zeeweg 96
8200 Brugge
050 32 90 20
natuurcentrum@brugge.be

2. Aanbod
Alle modules van Natuurcentrum Beisbroek zijn leeftijdsgebonden en richten zich voornamelijk op
natuurbeleving. Korte inhouden over deze modules kan je nalezen in onze brochure.
Vind je geen geschikte module in ons aanbod, vraag dan naar de mogelijkheid ‘op stap met de gids’.
Hierbij kunnen de leerkrachten zelf de thema’s bepalen.
Het Natuurcentrum biedt leerkrachten en begeleiders ook de mogelijkheid om educatieve materialen
te ontlenen. Het aanbod educatieve materialen vind je in onze brochure.
Het ontlenen is gratis, mits een borg van €50. Bij schade of tekorten worden deze in rekening
gebracht van de ontlener.

3. Inschrijvingen
Inschrijven kan telefonisch (050 32 90 20) of per mail (natuurcentrum@brugge.be).
Om je te kunnen inschrijven hebben we steeds volgende gegevens nodig:
-

Naam, adres en telefoonnummer van de school
Naam en contactgegevens van de contactpersoon
Klas en aantal leerlingen
Voorkeursdata en -tijdstip
Welke module?
De plaats: in welk natuurgebied wil je de activiteit laten doorgaan?
Voorkennis: hebben de kinderen al voorkennis over het thema?

Na aanvraag krijgt de contactpersoon een bevestiging van inschrijving. Controleer steeds alle
gegevens op hun juistheid.

4. Prijs
Scholen kunnen gratis een beroep doen op de diensten van het Natuurcentrum.

5. Annuleren
Heeft u een activiteit aangevraagd, maar moet u om een of andere reden annuleren, doe dit dan
minstens 10 dagen voor de activiteit plaatsvindt. Zo niet, dan wordt er een boete van 50 euro
aangerekend.

6. Locaties
Alle modules kunnen aangevraagd worden in het stadsdomein Beisbroek, met als afspraakplaats
Natuurcentrum Beisbroek (tenzij anders vermeld).
Wil je graag een activiteit in een ander natuurgebied, bekijk dan onze brochure voor de
mogelijkheden. De plaats van afspraak wordt in de bevestigingsmail vermeld.

7. Mobiliteit
Kom je naar een van onze natuurgebieden, hou je dan steeds aan de wegcode.
Voor het stadsdomein Beisbroek is er een mobiliteitsplan uitgewerkt. Deze wordt u digitaal
doorgestuurd. Gelieve dit grondig door te lezen en de richtlijnen te communiceren met alle
bestuurders. Inbreuk op dit mobiliteitsplan kan beboet worden door de bevoegde instanties.

8. Te laat
Loop je vertraging op, verwittig dan steeds het Natuurcentrum (050 32 90 20).
Als de groep meer dan 15 min vertraging heeft en niet verwittigt, zal de gids niet meer ter
beschikking zijn en moet u de gids zelf vergoeden (€50).

9. Tijdens de activiteit
• Kledij e.a.
Bij heel wat activiteiten gaan we naar buiten. Trek daarom steeds aangepaste kledij en
schoeisel aan. Natuurcentrum Beisbroek is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van
kledij, bril, gsm, rugzak, e.a.
Iets kwijt? Vraag ernaar bij een van onze medewerkers. Verloren voorwerpen worden enkele
weken bijgehouden.

• Begeleiding
De groepen worden steeds begeleid door medewerkers van het Natuurcentrum of door
vrijwillige natuurgidsen.

• Verantwoordelijkheid
- De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de leerlingen en blijft bij de groep tijdens de
gidsbeurt.
- Een groep bestaat in principe uit max. 25 leerlingen. Indien de groep groter is, wordt er
extra begeleiding vanuit de school gevraagd.
- Voor de activiteit ‘insectenhotelletjes bouwen’ vragen we een extra begeleiding vanuit de
school (bv. ouders). Minstens 1 begeleider per 10 leerlingen.

• Toegankelijkheid
Als iedereen die het bos bezoekt in het bos zou lopen, worden er heel wat kriebelbeestjes
vertrappeld en wordt de bosbodem aangetrapt en minder luchtig. Daarom is het niet
toegelaten de paden te verlaten. Enkel de speelzones naast het speelleerpad zijn vrij
toegankelijk. Voor educatieve doeleinden mag de gids wel het pad verlaten.

• Verzamelen van bladeren, vruchten, paddenstoelen
Volgens het bosdecreet mag het niet en willen we het ook zo veel mogelijk vermijden.
Verzamel enkel per klas (niet per kind) afgevallen blaadjes of vruchten indien het als didactisch
materiaal in de klas gebruikt wordt. Paddenstoelen plukken wordt niet toegestaan.
10. Evaluatie
Na elke activiteit krijgt de contactpersoon een digitaal evaluatieformulier toegestuurd. Hierop kan u
uw bevindingen over de activiteit kwijt. Het formulier is zo opgesteld dat het een minimum aan tijd
vraagt.

