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CONTACTGEGEVENS 

 

De Vierhoekhoeve 

Boerderijklassen vzw 

Brielstraat 71 

9860 Gijzenzele 

 

Tel: 09/362 57 91 

Fax: 09/362 77 20 

Email: contact@boerderijklassenvzw.be 

Website: www.boerderijklassenvzw.be 

 

 

 

WEGBESCHRIJVING 

 

E40 - afrit 17: Wetteren 

Richting Zottegem-Geraardsbergen. Indien je van Gent komt, laat je het rond punt 

links liggen, kom je van Brussel rij de rotonde op en verlaat de rotonde bij de 

vierde uitrit. Na 100 meter gaat u rechtsaf bij de BLAUWE richtingaanwijzer 

'GIJZENZELE'. U volgt de Schoolstraat tot aan de kerk, en vervolgens de eerste 

straat rechts. Dit is de Brielstraat. Deze rijdt u tot het eind, namelijk tot aan de 

bloembak in het midden van de straat en het kapelletje aan uw linkerzijde. U draait 

links in en u bent op de Vierhoekhoeve.  

 

E17 - afrit Melle 

Op de splitsing NIET Zeehaven volgen!! Dan bent u op de R4 en volgt u de 

richtingaanwijzers naar Brussel. U komt op de E40 en dan kan u de vorige 

beschrijving volgen. LET OP: Neem NIET de afrit 'Wetteren' op de E17, want dan 

komt u waarschijnlijk hopeloos in de knoei. 

 

 



AFSPRAKEN 

 

Bij aankomst krijgen de kinderen en leerkrachten een rondleiding op de boerderij.  

 

Enkele aandachtspunten vooraf 

 

- Steek nooit alleen de straat over. 

- Verzamel de kinderen voor het oversteken (refter/klaslokalen/melken) op het 

grasveld en niet op het terras aan de straatkant. Steek dan in groep de straat 

over. 

- Wees een dierenvriend! 

- De dieren worden enkel ’s morgens en ’s avonds gevoederd, niet overdag. 

- Pluk geen bloemen en trek geen bladeren van de bomen. 

- Kinderen klimmen niet in de bomen. Klimmen kunnen we doen op de 

speeltuin. 

- Kinderen komen nooit alleen bij de vijver. 

 

Bij aankomst 

 

- Aankomst kan op woensdag pas vanaf 13u. Niet vroeger!  

- Nadat de valiezen buiten aan de blok gezet worden, volgt er eerst een 

rondleiding. 

- Wanneer u niet per bus komt, maar de ouders de kinderen brengen, maak 

dan aub vooraf goede afspraken ivm hulp en het binnenkomen van de 

blokken. 

- Als er ouders blijven om bedjes te maken, tracht dan vooraf het aantal 

ouders te beperken. Ervaring leert ons dat één ouder gerust 10 bedjes kan 

maken. Zo gaat het soms sneller vooruit en is er meer overzicht. 

Opgelet: bij aankomst op woensdag kunnen de bedjes pas opgemaakt 

worden vanaf 16u. Vergeet dit niet te melden aan de helpende handen! 

- Indien er kinderen zijn die lakens vergaten mee te nemen, dan kan er steeds 

een set lakens bij ons gehuurd worden. De hoeslakens voor de grote houten 

bedden in de gele blok worden gratis ter beschikking gesteld. Indien deze 

nog niet aanwezig zijn bij jullie aankomst, gelieve dit dan aan een 

personeelslid te vragen. 

- Let erop dat er rond elke matras een hoeslaken wordt aangebracht, rond elk 

kussen een kussensloop. 



Handige tips bij het in- en uitpakken 

- Aangezien u niet met de hele groep tegelijkertijd kan in- of uitpakken is het 

handig verschillende activiteiten op hetzelfde moment te voorzien. (Aanleren 

van een boerderijlied, kennis maken met de dieren,...). 

- Indien u de verdeling van de bedden niet op voorhand in de klas heeft 

geregeld, zorg er dan voor dat u de bedjes eerlijk verdeelt zodat de kinderen 

van het laatste groepje ook nog de keuze hebben om bovenaan te kunnen 

slapen. 

- Hou een bol touw, een alcoholstift en een schaar bij de hand. 

- Vraag aan de ouders om 2 grote plastiekzakken mee te geven en lakens 

bovenaan in de reiskoffer te plaatsen. 

- Grote valiezen nemen veel plaats in en kunnen vaak niet onder bedden. U 

kan de ouders aanraden om een kleine reiskoffer op wieltjes (zoals de 

zakenmensen gebruiken) of een kleine sporttas mee te geven. 

 

UITPAKKEN: 

1. Vraag aan de kinderen eerst de laarzen uit de reiskoffer te halen en verzamel 

deze aan de uitgang. Kijk na of de naam (of de initialen) van de kinderen in 

de laarzen geschreven staan. Breng ze dan samen naar het laarzenhok zodat 

de leerlingen zien waar hun laarzen geplaatst worden. 

2. Alle schoenen en pantoffels worden naar de rekjes vooraan aan de deur 

gebracht. 

3. Laat hen de toiletzak naar de badkamer brengen (de leerkracht of begeleider 

plaatst ze vervolgens op de rekjes boven de lavabo). 

4. De kinderen brengen hoeslaken over de matras en kussensloop over het 

kussen aan.  

5. Pyjama of nachtkleed wordt onder het kussen gelegd. 

6. Schrijf op een grote plastiekzak de naam van het kind en bevestig deze met 

een touw achteraan het bed. Deze dient voor al het vuillinnen en zorgt ervoor 

dat u geen verloren voorwerpen heeft op het einde van uw verblijf. 

7. Elke avond voor het slapengaan controleert u elke kamer op rondslingerende 

kleren en stop ze in de juiste vuillinnenzak. 

8. Alle valiezen gaan onder het bed. Enkel 's morgens worden ze vanonder het 

bed gehaald om verse kleren eruit te nemen en daarna gaan ze terug DICHT! 

Zo zorgt u ervoor dat de kleren in de juiste reiskoffer blijven en dat de 

slaapzalen er netjes bijliggen. 

 



Gouden tip: Hang enkel de handdoeken die leerkrachten meebrengen om handen af 

te drogen in de badkamer. Wanneer de leerlingen douchen hangen zij hun gebruikte 

handdoek achteraan het bed. Zo heeft u enerzijds controle dat elk kind zijn 

handdoek goed ophangt en dat kinderen elkaars handdoek niet gebruiken overdag. 

 

INPAKKEN: 

1. De avond voor uw vertrek laat u de kinderen al schoenen en pantoffels in de 

reiskoffer steken, laat u de kleren voor de laatste dag klaarleggen, knipt u 

het touwtje door van alle vuillinnenzakken en stopt u deze in de reiskoffer. 

Zo zorgt u ervoor vuile en propere kleren netjes van elkaar gescheiden zijn. 

2. De ochtend van het vertrek stoppen alle kinderen hun slaapgerief en toiletzak 

in de reiskoffer. Vervolgens leert u de kinderen aan hoe een laken wordt 

gevouwd. Dit leggen ze mooi bovenaan in de reiskoffer. 

3. Zorg voor een grote plastiekzak met naam waar je net voor het vertrek de 

vuile laarzen in  kan stoppen zodanig dat er geen vuile laarzen achterblijven 

of in de reiskoffer gestopt worden. 

4. Indien u de reiskoffer op deze manier aflevert aan de ouders geeft u tevens 

het visitekaartje af van uw school. Ouders die zo een reiskoffer thuis openen 

weten meteen dat ook hun kind gedurende het verblijf zeer goed werd 

opgevolgd. 

 

 

In de slaap- en leefblokken 

 

- Zowel in de blokken als in de stallen wordt binnen niet gerookt. 

- We gaan nooit met schoenen naar binnen. Deze worden verwisseld met 

pantoffels die op het rekje aan de ingang staan. 

- We dragen zorg voor alle materiaal. 

- Springen op de bedjes is niet toegelaten. 

- Er wordt niets aan de muren en deuren geplakt met kleefband! (de 

beschadiging die u aanbrengt met kleefband is enorm!) Indien u met 

kleefband iets op glas plakt, vragen wij u dit achteraf ook te verwijderen.  

Wenst u toch iets aan de muur te hangen, gebruik dan duimspijkers en 

verwijder ze na gebruik. 

- Met stiften (o.a. alcoholstiften) op de tafels werken, kan niet, tenzij u er een 

beschermlaag onder legt. Indien er toch stiftsporen op de tafels 

achterblijven, kan u in de keuken een product halen om het af te schuren.  



- Indien u bedjes of kasten verplaatst, plaatst u deze bij vertrek terug op de 

plaats waar ze stonden bij aankomst. 

- Er zijn hoofdkussens ter plaatse. Voorzie dus een hoeslaken, slaapzak en 

kussensloop.  

- Voor kinderen die bedwateren, kunnen we speciale matrasbeschermers 

voorzien. 

- Wanneer u natte lakens of nachtkledij hebt, kan u die steeds bij ons laten 

wassen. Gelieve natte matrassen rechtopstaand te laten drogen.  

- In de badkamer staat een emmer, dweil en aftrekker, veegborstel en 

vuilblikje. Gelieve alles terug op de juiste plaatst te zetten bij vertrek.  

- Elke dag na de middagrust worden de toiletten gepoetst en de gangen 

gedweild door ons poetspersoneel. Gelieve ervoor te zorgen dat de gangen 

vrij gemaakt worden na de middag.  

 

Enkele ‘groene afspraken’ 

 

- Vergeet de lichten niet uit te doen wanneer u buiten bent of een bepaalde 

ruimte niet gebruikt wordt. Het is ook aangeraden de verwarming overdag 

wat lager te draaien.  

- Maak gebruik van de verschillende bakjes en zakken om het afval te 

sorteren. Ook buiten, op onder de trap van de wolklas staan vuilnisbakken. 

 

De stallen en de dieren 

 

- Bij aankomst wordt afgesproken in welke hokjes de kinderen binnen mogen 

en in welke niet. Dit zal tevens aangegeven staan aan het hek van elk hok: 

een groene en rode bollen zullen aan elk hek hangen. 

- In de stallen en buiten dragen we laarzen. Deze worden in het ‘bottenkot’ 

gezet.  

- We houden het rustig in de stallen. Roepen en schreeuwen maakt de dieren 

bang en onrustig.  

- Sluit steeds alle hokjes bij het binnen en buitengaan. Ook de geitenweide 

buiten.  

- In de melkstal staan de kinderen beneden. Zorg dat er niet teveel geroepen 

wordt, anders worden de koeien onrustig en laten ze wel eens iets vallen.  

- Al het materiaal dat gebruikt wordt (emmers, borstels, etc…) moet na 

gebruik terug op de juiste plaats hangen of staan.  



- We zijn echte dierenvrienden, maar vergeet niet dat een dier ook 

onvoorspelbaar kan zijn. Wees voorzichtig met de kinderen bij de grote 

dieren.  

- Konijnen knuffelen is mogelijk met de konijntjes uit de grote hokken. 

Betonnen kraamhokjes (de appartementskonijntjes) worden enkel geopend 

tijdens het voederen. 

- We hollen niet achter loslopende cavia's. Zij kunnen absoluut geen 

stresserende situaties aan.  

- Als de kinderen in de vrije tijd bij de geitjes buiten gaan, is het veilig dat er 

iemand een oogje in het zeil houdt.  

- De boer vindt het altijd heel prettig wanneer de kinderen oud brood 

meebrengen, maar let er wel op dat de dieren enkel gevoederd worden ’s 

morgens en ’s avonds.  

 

De lessen 

 

- U komt zelf met de leerlingen naar het klaslokaal waar u les heeft. Wij komen 

jullie niet halen. 

- Onze leerkrachten appreciëren het enorm wanneer de lessen stipt kunnen 

beginnen. Op die manier hoeft ook de keuken niet te wachten wanneer een 

les uitloopt door laattijdige aanvang. 

- We raden aan om op voorhand naamkaartjes te maken. Zo kunnen we met 

de kinderen ook een persoonlijke band opbouwen. 

- Laarzen dienen enkel gedragen te worden in de stallen en bij de dieren 

buiten. Laarzen worden niet gedragen tijdens de les.  



- Zorg ervoor dat de handen steeds gewassen zijn en dat alle kinderen naar 

het toilet geweest zijn vóór de les. Er is niet bij elk lokaal een toilet in de 

buurt. TIP: Omdat de kinderen verschillende keren per dag en meestal 

allemaal op hetzelfde moment hun handen moeten wassen en naar toilet 

moeten gaan (in dezelfde ruimte), raden wij aan om de kinderen binnen naar 

toilet te laten gaan. Vervolgens buiten 2 emmers water te voorzien met 

handdoek en zeeppompje. Meestal brengen leerkrachten voor 3 dagen 5 

handdoeken en een aantal zeeppompjes mee. Zo hoeft niet elk kind steeds 

zijn eigen toiletgerief te nemen.  

- Tijdens de les is er steeds iemand van de begeleiding aanwezig, niet enkel 

voor de praktische kant, maar ook omdat het ons onwaarschijnlijk lijkt dat er 

een goede naverwerking mogelijk is zonder dat er een begeleider de les 

volledig heeft bijgewoond.  

- Wanneer de boer een ritje maakt met de kar, zorg er dan voor dat de 

kinderen een jas of dikke trui aanhebben. Ook wanneer het goed weer is, er 

is steeds tocht op de kar. 

- Wees steeds voorzichtig wanneer u een dorpswandeling maakt of naar de 

loonwerker gaat. Zorg ervoor dat u steeds het telefoonnummer van de 

boerderij op zak hebt.  

- De dierenobservatie is de enige les die jullie zelf moeten begeleiden. Voor de 

eerste graad is materiaal voorzien om de leerlingen op een speelse manier 

kennis te laten maken met de 5 belangrijkste boerderijdieren: de Pierlepein 

Snuffeltocht. Deze wordt aan het begin van uw verblijf toegelicht. Daarnaast 

gaan de kinderen bij verschillende dieren. Leg goed uit hoe ze die moeten 

benaderen of ga zelf mee. Let er ook op dat alle hekjes en poortjes 

zorgvuldig gesloten worden. TIP: maak van de dierenobservatie een leerrijke 

ervaring door goede voorbereiding. Er kan nog heel wat gedaan worden met 

het materiaal dat wordt aangeboden (Pierlepein, dierenidentiteitsborden, ...). 

Verwerk het in een kwis, zoektocht, enz. De Pierlepeinbundel is op voorhand 

te verkrijgen door een mail te sturen naar stephanie@boerderijklassenvzw.be 

 



De refter 

 

- In de refter is de akoestiek niet zo goed. Daarom spreken we af dat we de 

groep tijdens de maaltijden rustig houden. Zo kan ook u genieten van de 

maaltijden en hoeft u niet voordurend om stilte te vragen.  

- Het ontbijt wordt geserveerd rond 7u30, het middagmaal om 12U en ’s 

avonds eten we rond 17u30. De uren voor het ontbijt en het avondmaal 

kunnen per seizoen licht wijzigen, afhankelijk van het tijdstip van de 

boerderijtaken. Dit wordt bij aanvang meegedeeld.  

- Het 4-uurtje staat klaar in de refter om 16u. Wij raden echter aan om dit bij 

mooi weer mee te nemen naar buiten. Zo spaart u een reftermoment uit en 

kunnen de kinderen sneller bij de dieren. 

- Om 21u staat er in de refter een avondversnapering klaar voor de 

leerkrachten en begeleiders (de vijfde maaltijd). Indien dit een warm hapje 

is, kan u het opwarmen in de microgolf of de oven in de keuken. De afwas 

daarvan zet u de volgende ochtend aan de afwasmachine.  

- Indien er kinderen meekomen die een speciaal dieet volgen of speciale 

voeding nodig hebben, kan u deze bij aankomst aan de keuken afgeven. 

Liefst met een duidelijke brief waarin vermeld wordt wat mag en niet mag 

gegeten worden. Als er vegetarische kinderen of leerkrachten meekomen, 

moet dit minstens 1 week op voorhand aan ons gemeld worden via het 

‘herbevestigingsformulier’ dat u op voorhand toegestuurd krijgt. Gelieve 

daarop duidelijk te vermelden wat wel of niet gegeten wordt.  

- Tijdens de maaltijden komt niemand in de keuken. Indien er iets tekort is, 

kan u dit steeds vragen aan de keukendeur.  

- U kiest best één tafelverantwoordelijke voor het bijhalen en het afruimen. 

Indien er veel kinderen op hetzelfde moment rondlopen, wordt het druk en 

onoverzichtelijk.  

- Ook in de refter komt niemand met laarzen binnen. In de refter is er één 

toilet voor noodgevallen. Zorg er echter voor dat de kinderen op voorhand 

naar het toilet gingen in de leefblokken en de handen wasten. Zo voorkomt u 

dat er heen en weer geloop is tijdens de maaltijd.  

- Gelieve te melden wanneer er iets gebroken werd (dit wordt tevens 

bijgehouden op het bord in de refter). Bij vertrek wordt dit afgerekend.  

 



Bij vertrek 

 

- We vragen dat de blokken op woensdag leeg zijn tegen 9u. Op vrijdag graag 

om 10u; indien dit niet haalbaar is ten laatste om 14u. Op die manier heeft 

ons poetspersoneel de kans tijdig te poetsen.  

- Op ieder bed ligt een hoofdkussen.  

- Bij vertrek worden de lokalen uitgeveegd, zo heeft de poetsploeg het al een 

stukje makkelijker. 

- Zorg ervoor dat alle verwarmingen terug op ‘sterretje’ staan.  

- Zorg ervoor dat alles wat verplaatst werd, terug op de juiste plaats staat. 

- Zorg dat alles wat vastgeplakt werd, terug losgemaakt is. 

- Kijk ook eens in het laarzenhuis of er geen achtergelaten laarzen staan en 

onder de bedjes of er geen kleren of voorwerpen achterbleven!! 

- Voor vertrek worden de contante kosten afgerekend (drank, schade, etc…) en 

de aanwezigheidslijst ingevuld. 

- Vergeet ook niet de evaluatiepapieren af te geven en het Melk4Kids-formulier 

te laten ondertekenen.  

 

Post en telefoon 

- Wij geven geen telefoons van ouders/grootouders door aan de kinderen. 

- Indien u de ouders vraagt om een briefje te schrijven, kan u hen erop wijzen 

ook de school te vermelden. Zo kunnen wij te laat gekomen post gemakkelijk 

terugsturen naar school. Voorbeeld: 

De Vierhoekhoeve 

Tav naam / school 

Brielstraat 71 

9860 Gijzenzele 

 



WAT BRENGEN WE MEE? 

 

 

- kledij die vuil mag worden 

- regenkledij (zeker een regenjas 

en waterdichte schoenen) 

- voldoende kousen 

- gemakkelijke schoenen 

- pantoffels 

- laarzen (getekend aub!) 

- toiletgerief 

- nachtkledij en ondergoed 

- schortje voor in de lessen 

- vuillinnenzak 

- petje en zonnecrème 

 

- stick of melk tegen muggen 

- handdoeken en washandjes 

getekend aub 

- hoeslaken / kussensloop / 

slaapzak 

- gezelschapsspel / leesboek 

- verkleedkledij? 

- eventueel oud brood voor de 

dieren 

- SIS-kaart en medische gegevens 

- 2 grote plastiekzakken (met 

naam) 

 

 


