De
droomfabriek

Inleiding
In dit thema ga je vijf verschillende onderzoeksvragen
behandelen. Je gaat kennis maken met de verschillende soorten
reizen, kosten die verbonden zijn met reizen, verschillende
soorten beroepen, tijdzones en ga zo maar verder. Bij de laatste
onderzoeksvraag werken jullie in groep, al de theorie die jullie
in de voorbije tablet lessen hebben geleerd gaan jullie moeten
omzetten naar de praktijk. Samen met jouw team organiseer je
een reis!
In elke onderzoeksvraag komen ook de “helpers” aan bod. Dit
zijn figuren die jullie wegwijs maken in het thema. Hieronder zie
je ze allemaal op een rijtje.

Op onderzoek! Je gaat informatie opzoeken op
het internet.
De redding is nabij! Je krijgt extra informatie
over de leerinhoud.

Lezen en kijken! De leerinhouden worden
gekoppeld aan actualiteit.
Rekenen maar! Je krijgt een oefening waar je
wiskundige skills getest worden.

Aan het werk! Nu is het aan jou, probeer de
opdracht tot een goed einde te brengen.

Waar ga je op reis
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Waar ga je op reis?
Op verkenning!
1. Naar welke landen ben jij al op vakantie geweest?

2. Wat doe jij tijdens die vakantie?

Ieder persoon gaat om andere redenen op vakantie, om uit te
rusten, te werken, mensen te ontmoeten, nieuwe mensen te
leren kennen en ga zo maar door. Elk persoon heeft dus andere
behoeften, de reisbureaus trachten daarop in te spelen. Je
ontdekt jouw droomreis en – bestemming aan de hand van dit
thema!
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Voor iedere behoefte een reis
1. Verbind de juiste behoeftes met de juiste foto’s! Let op, er zijn
meerdere keuzes mogelijk.
Nieuwe mensen
ontmoeten

Verplaatsing voor
het werk

Ontspanning

Andere culturen
ontdekken

Waar ga je op reis
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2. Schrijf volgende voorbeelden onder de juiste foto’s.
Actieve vakantie
Wintersportreis
Ecotoerisme
Handelsmissie
Citytrip
Zakenreis
Strandvakantie
Cultuurreis
3. Klik op onderstaande afbeelding. Welke soort reizen biedt
Thomas Cook aan?

4. Wat wil ‘Last-Minutes’ zeggen?

Waar ga je op reis
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Verwerking
1. Stel jouw droomvakantie samen!
1.1 Aan welke behoefte moet jouw reis voldoen?

1.2 Welke soort vakantie verkies je?

1.3 Wat wil je zeker doen tijdens je vakantie?

1.4 Ga op zoek naar jouw ideale reis! Kijk daarvoor op
onderstaande afbeelding. Kopieer de hyperlink hieronder.
Verklaar kort waarom je deze reis gekozen hebt!
Link:
Verklaring

Bron: Heremans, C, e.a. Economix sei, Kapellen, 2011, Pelckmans
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