
 

Hét schoolreisje  
          … op school 

 
Voor wie?     Basisscholen in een straal van 75 km om Eindhoven. 
Geschikt voor     Groepen 4 t/m 8. 
 
Aantal leerlingen per dag  60 tot 120 leerlingen (in circuit van 4 tot 5 activiteiten, waarbij alle 

kinderen tegelijkertijd aan de slag kunnen!) 
 
Schoolreisje capaciteit  Het schoolreisje op school kan worden verspreid over een of 

meerdere dagen. Bij grote scholen wordt een oplossing op maat 
gemaakt in overleg met uw team. 

 
Duur      Circuit van 4 onderdelen  3 uur (uitgebreide uitleg gevolgd door 4x activiteit à 40 minuten, en 

tussendoor een korte pauze). 
 Circuit van 5 onderdelen Ruim 4 uur (uitgebreide uitleg gevolgd door 5x activiteit à 40 

minuten, en tussendoor een korte pauze en lunchpauze). 
 

Tarief per leerling    Bij 60 - 120 leerlingen in totaal   € 11,00 pll   
      Bij 121 leerlingen en meer in totaal  €   9,50 pll  
       
Minimum aantal deelnemers per school 60 (starttarief op basis van dit aantal)  
 
Eenmalige vrachtkosten (bus en aanhanger) In Eindhoven € 15,00 (per dag). 

Om Eindhoven met een straal van maximaal 75 km: € 15,00 +  
€ 0,30 p/km retour Eindhoven. 

 
Welke onderdelen kunt u verwachten  Super Step Park (op schoolplein): 15 steps, 8 hindernissen van elk 

ongeveer 180/200 x 80 cm met een laagdrempelige hoogte van 15 
tot 45 cm, allemaal met op- en afrit. Grote brug van 6 meter lengte. 

 
  Music Maker: 12 scratchboxes, OWOW Scan Studio, OWOW Wob 

Studio en OWOW Air Drum, Roland Octapad met 800 ritmes. 
 
 Downhill Racers: Uniek zelf ontwikkeld stoer Meccano systeem met 

voldoende materialen voor tenminste 20 leerlingen per ronde. 
  Inclusief een helling om de auto’s te testen. 
 
  KnikkerLab: 9 tafels vol met knikkerexperimenten en knikkerbanen, 

bestaande uit gedeeltelijk schitterend zelf ontwikkeld materiaal, dus 
zéker nieuw voor de kinderen! 

 
   Wat in geval van extra 5de onderdeel Jouw Techniek & Smart Game Circuit: Een mooie mix van denk- en 

strategische spellen, aangevuld met fraaie techniek experimenten.  
 
Organisatie  Dukino Business Events  0653 64 94 81 
         www.jouwtechniek.com 
             


