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BinnenkoBinnenkort verlaten jouw leerlingen de veilige haven van de basisschool. Het 
eerste middelbaar lonkt! Een spannende mijlpaal die allicht bij veel 12-jarigen 
vragen oproept. Naar welke school ga ik? Voor welke onderwijsvorm kies ik? 
Welke studierichting volg ik? Hoe ga ik naar school? Ga ik mijn vriendjes nog elke 
dag zien? Voor je leerlingen zal volgend schooljaar een onbekende nieuwe wereld 
opengaan. Ze staan aan het begin van een fantastisch hoofdstuk in hun leven, en 
dat kan best wat spanning met zich meebrengen. 

AlsAls secundaire school willen we ons best doen om die spanning om te buigen 
naar iets positiefs. Dat doen we door leerlingen van het zesde leerjaar kennis te 
laten maken met ‘het middelbaar’, met onze school en met ons studieaanbod. Zo 
proberen we de overstap tussen lager en secundair te vergemakkelijken. In 
normale omstandigheden zijn we van de partij op scholenbeurzen om vragen van 
ouders en leerlingen te beantwoorden, organiseren we lesjesavonden en zetten 
we in het voorjaar onze deur wagenwijd open. We verwelkomen toekomstige 
leerlingenleerlingen en ouders van harte in de Maarschalk Gérardstraat zodat ze zich alvast 
even in het middelbaar kunnen wanen. In 2021 zal dit echter allemaal niet zo 
vanzelfsprekend zijn omwille van de coronamaatregelen. 

Daar laten we ons echter niet door tegenhouden. We lieten onze creativiteit de 
vrije loop en bedachten een andere manier om leerlingen uit het zesde leerjaar te 
laten proeven van wat Sint-Ludgardis te bieden heeft. Aan de hand van een 
volledig uitgewerkt interactief spel stellen we onze school voor aan de zesdejaars. 
Het spel is kant-en-klaar en bevat naast het nodige materiaal en de nodige digitale 
middelen ook een handleiding voor de leerkracht. We schatten in dat je het spel 
met je leerlingen kan spelen in ongeveer een halfuur. 

WWe hopen van harte dat je ermee aan de slag wil gaan in je klas en zijn erg 
benieuwd naar je ervaringen. Hou ons dus gerust op de hoogte via 
secundair@stludgardis.be!

Met vriendelijke groet

Sint-Ludgardis Antwerpen 

Beste leerkracht van het zesde leerjaar



 Test op voorhand je geluid. De audiofragmenten 
         zijn immers een cruciaal onderdeel van het spel.
 De geluidsfragmenten in de ppt starten normaal 
        gezien vanzelf. Is dit niet het geval, dan kan je door 
        middel van de pijltjestoetsen het fragment alsnog 
        starten. 
 Na elk geluidsfragment kan je handmatig naar de 
         volgende dia gaan via de pijltjestoetsen. 
 Het spel is volledig kant en klaar. Je moet als 
         leerkracht ter voorbereiding enkel ufo op een 
         kartonen doos of papiermand kleven. (ufo zit in het 
         pakket). 
 Het spel wordt uitgelegd aan de hand van dialogen 
        tussen de hoo        tussen de hoofdpersonages en instructies op de 
        ppt. In deze handleiding vind je wat 
        achtergrondinformatie en -uitleg, voor moest er 
        toch iets onduidelijk zijn. 







erop. Het is de bedoeling dat ze van deze pagina zo snel mogelijk een vliegertje 
vouwen. Ze moeten proberen dit alienvliegertje naar het ruimteschip te gooien. 
Het ruimteschip ‘maak’ je als leerkracht zelf door de meegegeven afbeelding van 
het ruimteschip op een kartonnen doos/vuilbak te plakken. Zodra er één alien in 
het ruimteschip landt, vertrekt het schip met alle aliens erin en worden de 
leerlingen en leerkrachten van SLA weer vrijgelaten. 

    Adam en Nina bedanken de leerlingen van het zesde leerjaar voor hun hulp
             en vertellen dat ze hopen hen volgend jaar op SLA te mogen 
       verwelkomen. 


