
Eigen geocache
in de schoolbuurt
Lesdoelen
1. De kinderen kunnen een eigen zoektocht opstellen aan de hand van geografische coördinaten in de omgeving 

van de school.
2. De kinderen kunnen opdrachten verzinnen binnen een opgegeven thema (bijvoorbeeld de Eerste 

Wereldoorlog).

Lesmateriaal
- kopieerblad 1: achtergrondinformatie coördinaten ingeven in Google Earth of Google Maps
- Google Earth
- pc of tablet met internetverbinding
- gps of smartphone met mobiele verbinding
- achtergrondinformatie over het thema van de geocache in de eigen gemeente

Vooraf
Indien je niet koos voor WOUW-moment 1, kun je best even dat WOUW-moment erbij nemen om de uitleg over 
geocachen te lezen. Je zal dat ook moeten kaderen voor de leerlingen. 

Thema 9: Kruispunt
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Thema 9: Kruispunt

Lesverloop

1  Instap
We gaan een gelijkaardige zoektocht naar kruispunten maken zoals we samen met Achiel gedaan hebben. 

Vertel hen de bedoeling van geocachen. 
Laat de leerlingen de bedoeling herhalen: ze moeten op zoek gaan naar een schat aan de hand van 
kruispunten van coördinaten. Ze moeten telkens iets in de schatkist leggen om te ruilen met een andere 
schat in de kist.

Kies een thema voor de geocache. Het thema van de zoektocht kunnen ze vrij kiezen. Het mag over de 
Eerste Wereldoorlog gaan, maar dat is geen noodzaak. 

2  Kern
2.1 Coördinaten van een plaats opzoeken

Overloop samen met de leerlingen de mogelijkheden om coördinaten op te zoeken via Google Earth. 
Gebruik hiervoor kopieerblad 1. 

2.2 Informatie opzoeken

Verdeel de klas in groepen en geef hen volgende taak: een plaats vinden in de gemeente die te maken heeft 
met het thema. Spreek een tijd af waarin ze de achtergrondinformatie voor de geoache moeten vinden. 

Zorg dat de leerlingen na een afgesproken tijd de achtergrondinformatie en de coördinaten voor de 
geocache hebben. 

2.3 Kruispunt op de kaart plaatsen

Laat de groepen hun kruispunt op de kaart plaatsen en een route aanduiden. Elke groep krijgt dus 
coördinaten van een volgende plaats toegewezen. Die coördinaten moeten ze dus vanuit hun plaats zoeken 
aan de hand van een opdracht of achtergrondinformatie. 

Laat de leerlingen dat uittesten. 

2.4 Zoektocht maken

We leggen alle verschillende kruispunten samen, testen dat en passen eventueel aan aan de speelduur. 

3  Slot
Laat een andere klas de geocache spelen. De leerlingen verdelen zich op bepaalde punten doorheen het 
circuit. Benieuwd of de schat wordt gevonden!

Daarna kan de geocache online geplaatst worden. Je kunt bijvoorbeeld de gemeente verwittigen.


