Ga je mee op reis?
Opdracht!
De klas wordt opgedeeld in groepen van drie leerlingen. Noteer
hier de naam van je medeleerlingen.
1.
2.
3.

Info:
Ieder groepslid is verantwoordelijk voor een bepaald aspect van
jullie werk. Het is tijd om jullie crew te verdelen.
Piloot

Brengt informatie mee en zoekt op.

Host/

Schrijft of typt de gevonden
gegevens uit, voegt deze samen en
maakt een presentatie; meldt
problemen.

Hostess

Steward/
Stewardess

Houdt de timing en taakverdeling in
het oog. Controleert het
eindresultaat, lost problemen op.

Verzin een naam voor jullie reismaatschappij:

Welkom aan boord!
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De bestemming van jullie reis

New York

Parijs

Londen

Peking

1. Situeer België en jullie bestemming op onderstaande
wereldkaart.

Welkom aan boord!

2

2. Ga op zoek naar vijf weetjes over de bestemming.

3. Welke soorten reis kan je maken in dit land/stad.

4. Zoek een recent artikel dat jullie stad in de spotlight bracht
(positief of negatief). Kopieer de link hieronder.

5. Wat is het tijdverschil tussen jullie locatie en België? Klik op de
afbeelding om het tijdverschil te berekenen.

Welkom aan boord!
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Hoe reizen jullie?

Vliegtuig (Lijnvlucht)

Hogesnelheidstrein (Eurostar)

Vliegtuig (Lagekostenmaatschappij) Hogesnelheidstrein (Thalys)

1. Wat is de afstand van België tot jullie bestemming?

Welkom aan boord!
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2. Bereken jullie reissnelheid door de verhouding te nemen
tussen de afgelegde kilometers en de reisduur. De gemiddelde
reisduur vanuit Brussel vinden jullie hieronder terug.
New York = 6 uur en 35 minuten
Londen = 2 uur en 45 minuten
Parijs = 3 uur
Peking = 10 uur en 30 minuten

Leertip
Te berekenen: 12 000 km en 20 uur 45 minuten reistijd
Om de verhouding tussen de afgelegde kilometers en de reisduur te
berekenen, moet je gelijke waarden gebruiken. Daarom zet je 20 uur
en 45 minuten om naar:

Uren
Omrekenen naar
gelijke waarde
Berekenen
reissnelheid

1 uur = 60 minuten dus
45 min = 45/60 van een uur
= ¾ van een uur
= 0,75
Dus 20 + 0,75 = 20,75 uren
12000 km : 20,75 uur
= 578,31 km/u

Minuten
20 uur = 20 x 60 = 1200
minuten
1200 + 45 = 1245 minuten
1245 min -> 12000 km
1min -> 9,64 km
60 min -> 578,31 km/u

Berekening:

Welkom aan boord!
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3. Ga op zoek naar een bezienswaardigheid in jullie stad en geef
er uitleg bij.

Welkom aan boord!
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De kostprijs van jullie reis
Jullie verblijven 14 dagen in:
Een jeugdherberg
Een camping
Een drie sterren hotel
Een vakantiehuis
1. Bereken de kostprijs voor volgende data. Onderaan vinden
jullie verschillende reisagentschappen.
20 november
Transportkosten

Reisagentschap

Verblijfskosten
Totaal
17 juli
Transportkosten

Reisagentschap

Verblijfskosten
Totaal

Welkom aan boord!
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Als je buiten Europa op vakantie gaat, moet je met de
wisselkoers rekening houden. Dit kan in jouw voordeel spelen
maar ook in je nadeel. Daarom kan je best thuis de wisselkoers
berekenen zodat je voor geen verrassingen komt te staan.
2. Hoeveel krijgen jullie voor 250,00 euro in de plaatselijke
munt?

Munteenheid:

Wisselkoers:

1,00 euro =

250,00 euro =

Welkom aan boord!
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Presentatie
Jullie presenteren jullie maatschappij en bestemming op:

Jullie zijn er nu helemaal klaar voor, de eerste reis is piek fijn in
orde. Nu is het aan jullie om klanten te lokken want zonder
klanten is er geen reis. Het eerste wat jullie als kersverse
maatschappij moeten doen is een inleidend filmpje maken om
jullie zelf voor te stellen. Zoals een piloot de passagiers
verwelkomt aan boord van het vliegtuig. Daarna gaan jullie heel
de reis presenteren a.d.h.v. een Prezi presentatie.
1. Filmpje
Verwelkoming aan boord.

2. Prezi
3.
Algemene info
Afstand en de snelheid
Verblijf
Bezienswaardigheden
Kostprijs
…

Welkom aan boord!
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Beoordeling
Nu is het tijd om jezelf en de andere maatschappijen te
beoordelen. Wees eerlijk en correct!

Groep:
Opmerkingen:

Aantal sterren:
Zou jij mee op deze reis gaan?

Groep:
Opmerkingen:

Aantal sterren:
Zou jij mee op deze reis gaan?

Groep:
Opmerkingen:

Aantal sterren:
Zou jij mee op deze reis gaan?
Bron: Heremans, C, e.a. Economix sei, Kapellen, 2011, Pelckmans

Welkom aan boord!
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