Utrecht fietst!
Le Grand Départ in Utrecht
In 2015 is het dan eindelijk zo ver! In juli start de Tour de France in Utrecht. Het
wordt een groot feest van, voor, en door de stad onder de noemer: Utrecht2015. Er
komen tientallen evenementen zoals een Toerversie, fietsend orkest maar ook een
heel scholenprogramma. Deels toegankelijk voor scholen uit heel Nederland.
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H

et programma richt zich op het
basisonderwijs groepen 5, 6, 7 en
8 en het voortgezet onderwijs in
klassen 1 en 2. Het nationale scholenprogramma bestaat uit twee onderdelen: een
gratis digitaal lespakket en een dagje uit naar de
‘Wielerexperience’.

Lespakket
Het Utrecht2015 lespakket is opgebouwd uit
verschillende werkvormen. Waarin thema’s zoals:
Tour de France, Fysiek, (Verkeers)veiligheid,
Materiaal en Utrecht centraal staan. De lessen zijn
afzonderlijk van elkaar te volgen. Het lespakket
staat vanaf 26 maart, precies 100 dagen voor de
Tourstart, online op: www.utrecht2015.com.

Kies in drie etappes de ideale les
In drie etappes kun je als docent een leuke les
voor de leerlingen verzorgen. Allereerst begin je
met het kiezen van het type onderwijs en de klas
waarvoor het bestemd is. Dit betekent echter niet
dat het type onderwijs bindend is. Geef je les in
groep 5, maar vind je een opdracht voor groep 7
interessanter, dan ben je vrij om deze werkvorm
in te zetten. Na de keuze voor het type onderwijs,

kies je een van de onderwerpen Tour de France,
Fysiek, (Verkeers)veiligheid, Materiaal of Utrecht.
De derde etappe is het maken van een keus uit
verschillende werkvormen. De werkvormen zijn
zo vormgegeven dat zij aansluiten bij verschillende vakgebieden als rekenen, taal, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding. Binnen drie
eenvoudige stappen heb je een interessante les
rondom fietsen in de breedste zin van het woord!

Wisselende werkvormen
Het lespakket is opgebouwd uit 150 verschillende
werkvormen zoals: een werkvorm waarin spreekwoorden en uitdrukkingen zoals, ‘op die fiets’ of
‘leven als God in Frankrijk’ worden gekoppeld aan
gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Tour
de France. Tijdens deze werkvorm schrijven de
leerlingen een kort verhaal, waarin ze minimaal
drie spreekwoorden en uitdrukkingen op de juiste
manier toepassen.
Een ander voorbeeld is tweetalig memory, waarin
de leerlingen steeds een set kunnen maken door
het Nederlandse woord te matchen met de Franse
vertaling ervan. Ondersteunend aan de woorden
worden plaatjes gebruikt. Is dit te makkelijk of
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wil je graag een andere variant? Laat je leerlingen
dan zelf een of meerdere memorysetjes ontwerpen en maak een klassenmemoryspel!
Het gebruik van het lespakket is geheel vrijblijvend. Je kunt een hele week inrichten met
verschillende werkvormen uit het lespakket of je
kiest voor één les. De keuze uit 150 verschillende
werkvormen zorgt voor genoeg diversiteit.

Aanmelden
Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt in het lespakket? Meld jouw
school of klas dan aan via scholenprogramma@
letourutrecht.nl en wij zorgen ervoor dat je
up-to-date wordt gehouden over onder meer de
beschikbaarheid van het lespakket. Het aanmelden van de school of klas is niet verplicht, ook
zonder aanmelding kan gebruik gemaakt worden
van het lespakket.
Naast het lespakket behoort ook de Wielerexperience tot het scholenprogramma Utrecht2015.
Scholen uit heel Nederland zijn uitgenodigd om
met één of meerdere klassen dit evenement te
bezoeken en met de Tourkoorts aangestoken te
worden!

Wielerexperience
De Wielerexperience bestaat uit een échte Tour
de France-finishstraat, een wielrentrack en allerlei
leuke en informatieve clinics. Tijdens de Wielerexperience wanen de leerlingen zich compleet in
Toursferen. Het evenement vindt plaats rondom
hét centrum van Le Grand Départ 2015, namelijk
de Jaarbeurs in Utrecht. Fun, sport, spel en kennis
komen samen in dit wielerpretpark. Na een
centrale opening worden de kinderen langs drie
verschillende etappes geleid. In elke etappe zijn
er verschillende attracties en activiteiten om deel

Wil je meer weten over het
Utrecht2015- programma of
ben je benieuwd wat er nog
meer gebeurt 100 dagen
voorafgaand aan de Tour de
France? Kijk dan even op:
www.utrecht2015.com
Voor meer informatie
over de Tour de France in
Utrecht kijk je op: www.
tourdefranceutrecht.com
Daar kun je ook lid worden
van onze nieuwsbrief. Zo ben
je altijd van het laatste nieuws
op de hoogte. Online zijn we
ook te volgen via:
Facebook: www.facebook.nl/
letourutrecht
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Twitter via @LeTourUtrecht,
praat vooral mee met
#TDFutrecht.

het evenement is bedoeld
voor zowel primair en
voortgezet onderwijs als
speciaal onderwijs
te nemen. De één met veel bewegen, de andere
leerzaam of grappig. We willen de kinderen een
echte Tour-/fietsbeleving meegeven. Alles staat in
teken van fietsen en doen. De Wielerexperience is
een leuke manier om invulling te geven aan een
sportdag of een schooluitje.
Het evenement neemt ongeveer een schooldag in
beslag en is bedoeld voor zowel primair- en voortgezet onderwijs- als speciaal onderwijsscholen uit
heel Nederland. De leerlingen ontvangen tijdens
deze dag een gezonde lunch, deze hoeft dus
niet door de school of leerlingen zelf verzorgd te
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worden. Het vervoer van en naar de Jaarbeurs in
Utrecht dient echter wel door de school zelf geregeld te worden. Wij verzoeken te zorgen voor
genoeg begeleiders tijdens deze dag. Het advies
is per acht tot tien leerlingen een begeleider ter
ondersteuning te verzorgen.

Data
De Wielerexperience vindt plaats van 8 juni tot en
met 19 juni. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen
tegelijk met leeftijdsgenoten aan deze experience
kunnen deelnemen, zijn er vaste dagen aan basis-,
voortgezet- en speciaal onderwijs toegewezen:
• maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni is
gereserveerd voor de groepen 5, 6, 7 en 8
van het basisonderwijs
• maandag 15 juni is gereserveerd voor
speciaal onderwijs. Als blijkt dat hiervoor
met een aangepast programma gewerkt
moet worden, dan word hiervoor een
speciaal programma opgesteld
• dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni is
gereserveerd voor de klassen 1 en 2 van het
voortgezet onderwijs.
In tegenstelling tot het lespakket is het voor de
Wielerexperience wél verplicht om je school of
klas aan te melden. Op deze manier is het voor
ons goed bij te houden hoeveel leerlingen er
aanwezig zullen zijn en hoe dit over de dagen
verspreid kan worden.

Contact
Wil jij met je school of klas deel uit maken van
deze onvergetelijke ervaring? Of wil je meer
weten over het scholenprogramma, het lespakket of de Wielerexperience? Heb je na het lezen
van dit artikel nog vragen? Aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. Wij kijken graag
met jou naar de mogelijkheden. Je kunt een mail
sturen naar: scholenprogramma@letourutrecht.nl
of even bellen met 030-286 27 38.

