
                                                                                    

 

 

Datum  Onderwerp 

 

Startschot project  

UITjuf en UITmeester 

in Koksijde 

16/01/2018  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

Ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

Isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  

  

 

De gemeente Koksijde heeft een hele waaier aan activiteiten voor een perfect UiTje 

met kinderen. Veel klassen uit het binnenland konden reeds enthousiast genieten 

van deze activiteiten tijdens een uitstap aan zee. 

Met het project UiTjuf en UiTmeester wil de gemeente ook de scholen in Koksijde en 

dus ook hun leerlingen warm maken voor al het moois dat Koksijde te bieden heeft 

op cultureel en sportief vlak. Op donderdag 18 januari gaat het project officieel van 

start met een eerste samenkomst met alle 9 UiTjuffen en UiTmeesters van Koksijde. 

 

In overleg met het schoolteam werd in elke school een UiTjuf of UiTmeester aangesteld. 

Enerzijds is de UiTjuf of UiTmeester voortaan de ambassadeur en aanspreekpunt op de eigen 

school om collega’s te enthousiasmeren voor het activiteitenaanbod binnen de eigen 

gemeente. De UiTjuf of UiTmeester krijgt ook rechtstreeks vanuit de gemeente alle informatie 

omtrent het educatief aanbod. 

Anderzijds is de UiTjuf of UiTmeester ook de afgevaardigde van de eigen school om de 

gemeentelijke diensten suggesties te doen omtrent het activiteitenaanbod.  

Alle gemeentelijke diensten van Koksijde met een aanbod voor scholen werkten de afgelopen 

maanden ook nauw samen om hun scholenaanbod op elkaar af te stemmen. Er werden reeds 

heel wat inspanningen geleverd om een activiteitenmap op te maken. Deze activiteitenmap 

bundelt het educatief aanbod van de diensten, gekoppeld aan leerdoelen en eindtermen. De 

map wordt verder gefinaliseerd in direct overleg met de UiTjuffen en UiTmeesters. 

 

Op die manier beoogt Koksijde niet alleen een hogere participatie van de eigen scholen in de 

vele activiteiten, maar zeker ook de verdere ontwikkeling van een educatief aanbod dat echt 

op de maat van scholen is afgestemd.  

 

Programma donderdag 18 januari 2018 (Kokpit – gemeentehuis Koksijde): 

 

  Ontvangst door de burgemeester + fotomoment om 10 uur 

  Inleiding door schepen Lander Van Hove en afdelingshoofd Vrije Tijd Ann-Sofie Beun 

  Voorstelling van het project door Nick Herweyers 

  De ontwikkeling van een klaswerkmap en activiteitenfiches 
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  Voorstelling van het scholenaanbod door verschillende gemeentelijke diensten 

  Ruimte voor vraagstelling 

  Datum voor het volgende overleg 

  Receptie 

 

 

Contact project UITjuf - UITmeester: 

 

 Beddeleem Patricia - beleidsmedewerker Onderwijs  - Tel 058/53.21.08 | GSM 0491/356.347  

patricia.beddeleem@koksijde.be 

 Herweyers Nick - 058/53.39.49 - GSM 0491/356.348  - Nick.Herweyers@koksijde.be 
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