WERK
WEEK
informatie en inspiratie

BootBootBoot.nl

INHOUDSOPGAVE

Cultuur, natuur en avontuur
Een programma maken
Inspiratie en ideeën
Voorbeeld van een geslaagde route
Handige tips
Tarieven en praktische informatie

Iedereen die het weleens heeft gedaan weet: er komt best wat kijken
bij het organiseren van een schoolreis, werkweek of studiereis.
BootBootBoot is een onafhankelijke intermediair met ruim 30 jaar
ervaring in het matchen van de juiste schepen met de juiste groepen.
Onze schippers en wij hebben veel ervaring met het vormgeven van
schoolwerkweken. Die delen wij graag.
Vragen? Bel gerust: +31 (0)85 006 2820
Deniz Hammudoglu
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Educatie, ontspanning en teamvorming
Werkweek op een zeilboot

WERKWEEK OP
EEN ZEILBOOT
WAAROM OP EEN BOOT?

Cultuur? Ontdek de historische
plaatsjes aan het IJsselmeer, maak
een stadswandeling of bezoek een
tentoonstelling.
Natuur? Je bent al één met de
elementen op het water.
Daarnaast kun je bijvoorbeeld
droogvallen op de wadden, of
fietsen op Texel. Op en om het
schip zijn er talloze ontspannende
en sportieve activiteiten mogelijk.
Zwemmen, snorkelen, vissen,
zeemansknopen oefenen, of
verhalen vertellen rond een
kampvuur.
Zodra jullie inschepen, zijn de
leerlingen scheepsmatrozen. Zij
gaan helpen met zeilen en
navigeren.

Ook bereiden ze maaltijden, met
alle voorbereiding die daarbij komt
kijken. De leerlingen zijn op elkaar
aangewezen en aan het einde van
de week een hechtere groep
geworden. Het samenzijn op een
schip maakt creativiteit vrij.
Er blijft natuurlijk tijd genoeg over
voor een duik in het water, kanoën,
surfen, spelletjes, luieren, uitstapjes
en natuurlijk een bonte avond.
Daarnaast kun je de werkweek
goed op je educatieve programma’s
laten aansluiten. Daarom dus een
boot!

"WAT JE MOET
LEREN DOEN,
LEER JE DOOR
HET TE DOEN"

BootBootBoot.nl

(Aristoteles)
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In deze brochure vind je alles wat
je wilt weten over een werkweek
op het water. Met een boot kan
de groep zich makkelijk
verplaatsen en bepaal je zelf waar
je de nadruk op wilt leggen.

MEER DAN DE
SOM DER DELEN
AANSLUITING BIJ DE LESSTOF

Betrek je leerlingen bij
economische kwesties zoals het
bijhouden van de scheepskas.
Wat gaan we eten? Welke
boodschappen hebben we nodig?
Hoeveel geld is daarvoor
beschikbaar? Hoe budgetteer je
dat en hoe ziet een realistische
planning eruit?
Tijdens een werkweek zijn de
leerlingen veel tijd fysiek in
elkaars nabijheid.

Zij hebben gezamenlijke activiteiten
en er wordt een beroep
gedaan op hun sociale
vaardigheden en creativiteit. Hoe
verloopt de groepsdynamiek? Wie
bepaalt, en wat voor reacties levert
dat op? Hoe verloopt de
samenwerking? Aan het einde van
de week is de cohesie flink
toegenomen.
Ten slotte zijn er veel praktische
vaardigheden om te oefenen. Naast
het leren varen staat de bemanning
klaar om bijvoorbeeld les te geven
in zeilen, navigeren, knopen leggen
en het vlechten van matten.

"WAT JE LEERT
MET PLEZIER,
VERGEET
JE NOOIT"

BootBootBoot.nl

(Alfred Mercier)
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Aardrijkskunde, natuurkunde,
geschiedenis en zelfs taal... het
komt allemaal aan bod aan boord.
Waar zijn we precies? Hoe is de
weersgesteldheid? Hoe navigeer
je een schip? Met behulp van
welke energie? Hoe zag dit gebied
er vroeger uit en wat is eigenlijk
een Hanzestad? Hoe werken de
getijden en wat vliegt daar voor
vogel? Wat betekent schip ahoi
eigenlijk? Hoe zie je
milieuvervuiling terug op het
water?

EEN
PROGRAMMA
MAKEN
WAAR NAAR TOE?
Wanneer is het programma
geslaagd? Dat heeft alles te
maken met de voorkeuren van de
school. Wat is belangrijk? Natuur,
cultuur, avontuur? Gezondheid,
klimaat, educatie? Een
combinatie?

Een zeilschip is afhankelijk van de
wind en die is niet te beïnvloeden.
BootBootBoot en de schippers
hebben veel ervaring en kennen
de mogelijkheden. Wij geven je al
het advies dat je nodig hebt om
een programma te maken dat
aansluit bij de mogelijkheden, je
wensen en je ideeën.
Op de volgende pagina's vind je
meer informatie over de mustsees van Stavoren, Enkhuizen,
Muiden, Makkum en Volendam.
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Verder zijn de vertrekhaven en de
snelheid van het schip van invloed
op de afstand die je wilt
overbruggen naar je
bestemmingen. En dan ook nog:
het weer.
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YOU CAN'T
ADJUST THE
WIND BUT
YOU CAN
ADJUST YOUR
SAILS

SIGHTSEEING
In Muiden vind je natuurlijk het
beroemde Muiderslot, waar je je waant
in de avontuurlijke tijden van ridders en
jonkvrouwen.
www.muiderslot.nl
Verder is Muiden bekend vanwege
het forteiland Pampus. Een eiland vol
verhalen, die teruggaan tot de VOCtijd, toen schepen uit de Oost op weg
naar Amsterdam voor Pampus
kwamen te liggen. Doe de Pampus
Xperience!
www.pampus.nl

Enkhuizen is een Zuyderzeestadje met
historische gebouwen. De sfeervolle
binnenstad heeft authentieke panden
met karakteristieke details, met mooie
winkels. De gezellige haven heeft volop
horecagelegenheden en biedt prachtig
uitzicht over het IJsselmeer.
En uiteraard breng je een bezoek aan
het interactieve Zuiderzeemuseum.
www.zuiderzeemuseum.nl
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En: Muiden heeft een strand. Redenen
genoeg dus voor een bezoek.

MORE
SIGHTSEEING
Bij Volendam denk je natuurlijk aan vis,
klederdracht en de palingsound. Maar
er is heus meer. Een leuke manier om
het schilderachtige plaatsje te
ontdekken is door een historische
wandelpuzzelroute.
www.vvvedamvolendam.nl/volendam

Stavoren is de oudste Hanzestad van
Friesland en was ooit een
internationale haven. Nu is het een
rustig plaatsje dat in de zomer tot leven
komt. Bekend van de legende van De
vrouwe van Stavoren en
daarnaast interessant om te bezoeken
vanwege het Hooglandgemaal, één van
de grootste van Europa.
Makkum is beroemd om haar
aardewerk en is dè toplocatie om te
leren surfen, catamaranzeilen,
kitesurfen of suppen.
www.surf-makkum.com
Makkum heeft een bruisende
boulevard en natuurlijk een strand met
gezellige terrassen.
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Leer hoe paling wordt gerookt en
bezoek het Palingsound Museum.
www.smitbokkum.nl

DE
WADDEN
AANSLUITING BIJ DE LESSTOF

Op de grens
tussen land
en water: ons
werelderfgoed

Eilanden hebben altijd een
onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Niet zo verwonderlijk, want een eiland
heeft veel te bieden. Zwemmen,
watersporten, fietsen, geocachen,
hutten bouwen, vissen, plaatsjes
bezoeken, alles kan en is dichtbij.

Op Texel kun je Ecomare bezoeken,
een natuurcentrum met zeehonden,
bruinvissen, een zeeaquarium en een
uitgebreid museum met aandacht voor
milieu en ecologie.
www.ecomare.nl
De wonderschone natuur en de vele
vogels van Terschelling kun je
verkennen met een eco safari.
www.wad-groen.nl
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Een bijzondere ervaring is droogvallen.
Het schip loopt dan
bij aflopend tij het wad op, waarna je
vanaf het dek zo van boord kunt
stappen. Als het tij weer opkomt, is het
tijd om weer aan boord te gaan.

VOORBEELD VAN EEN
GESLAAGDE WEEK
ENKHUIZEN | MAKKUM | WADDEN | MEDEMBLIK

De leerlingen transformeren in
giechelende, stoere matrozen.
Dankzij duidelijke taken en
zeilinstructies varen zij het schip
dezelfde dag nog naar de eerste
bestemming: Makkum. Eerst
nerveus, later dapper en trots. Ik
besluit een wedstrijd uit te zetten:
wie maakt het mooiste
videoverslag van de week?
De volgende dag zetten we koers
naar Texel. De matrozen zoeken
hun weg in het verzorgen van de
maaltijden en het uitvoeren van
de corveetaken. Er is ook tijd
genoeg om te relaxen aan boord.
De maat geeft iedere dag les en
vandaag is dat: knopen leggen..

Een dag later ervaren we per fiets
de prachtige natuur van het eiland
en brengen we een vertederend
bezoek aan Ecomare. Aan het einde
van de dag gaan we het water weer
op met als doel: droogvallen en
wadlopen. We lopen totdat het
water ons weer aan boord drijft.
We overnachten op het wad. Een
perfecte avond voor muziek, zang
en spelletjes. Ik zie de groep
groeien.
De bestemming van dag vier is het
vestingstadje Medemblik, waar we
het Radboud kasteel bezoeken. De
week vliegt. Na de bonte avond is
het tijd voor de laatste nacht aan
boord en de terugreis naar
Enkhuizen.
Het is mooi om te zien hoe de
leerlingen als een veel sterkere
groep van boord gaan. Een
topweek!

"LEKKER VEEL NATUUR
EN ACTIVITEITEN"
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Een leerkracht vertelt:
De schipper ontvangt ons hartelijk
in Enkhuizen, vertelt over de
talloze mogelijkheden en vraagt:
'Vertel, wat willen jullie doen?'
Mijn antwoord: 'Lekker veel
natuur en activiteiten, niet teveel
nadruk op vertier.' Oke!

HANDIGE TIPS
HOE REGEL JE ALLES?

Bekijk de prachtige schepen en
neem contact op. We spreken
alles met je door en sturen daarna
een duidelijke offerte. Vrijblijvend
uiteraard. Bestaat de groep uit
meerdere klassen, dan kun je
gezamenlijk opvaren als vloot.
We helpen je met checklists en
informatie voor ouders en
leerlingen.

je collega's, voor een teamuitje of
teambuilding. Neem contact op voor
de mogelijkheden en tarieven.
Alvast genieten van een
voorproefje? Bekijk dan deze
geweldige impressie van een
schoolwerkweek op één van onze
schepen.

We helpen je graag!

Je boekt al een 5-daagse
schoolwerkweek vanaf €125 per
persoon. Je kunt ook kiezen voor
een kortere periode of een
dagtocht.
En, niet te vergeten: je kunt
natuurlijk ook het water op met
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Geef aan wat je wensen zijn en
BootBootBoot en de schipper(s)
adviseren je over de
mogelijkheden. Deze zijn met
name afhankelijk van de
reisdoelen, de snelheid van het
schip, de wind en de getijden.

TOT
ZIENS

AAN

BOORD

INFO@BOOTBOOTBOOT.NL
+31 (0)85 006 28 20

