
Stappenplan  
 

Kleutermenu &  
Buitengewoonmenu 



Stappenplan in het kort 
 
1) Lees alle informatie op www.klasopstap.be/kleutermenu of 

www.klasopstap.be/buitengewoonmenu.  
 

2) Interesse om deel te nemen? Meld je school aan via de onderwijsdatabank 
tussen 23 april en 6 mei. 
 
3) Maak je keuze uit de activiteiten. Kies twee cultuur- en twee sportactiviteiten. 
 
 
4) Boek je activiteiten rechtstreeks bij de partner, door op de ‘schrijf nu in’-knop te klikken op de 
specifieke activiteitenpagina’s, tussen 6 en 30 mei. 
 
 
5) Vervolledig je dossier in de onderwijsdatabank met de activiteiten die de organisatoren 
hebben bevestigd, vóór 15 juni. 

http://www.klasopstap.be/kleutermenu
http://www.klasopstap.be/buitengewoonmenu
https://onderwijs.csjdatabank.be/
https://onderwijs.csjdatabank.be/


Stap voor stap 



1) www.klasopstap.be/kleutermenu en 
www.klasopstap.be/buitengewoonmenu   

• Alle informatie & voorwaarden  

 

• Overzicht van alle activiteiten die onder het Kleutermenu/Buitengewoonmenu vallen 

 

• Contactgegevens deelnemende organisaties voor vragen over de activiteit 

 

• Contactgegevens Klas Op Stap en Sport voor algemene vragen 

 

• Link naar onderwijsdatabank waar je je school kan aanmelden voor het 
Kleutermenu/Buitengewoonmenu: dan pas heb je recht op 4 activiteiten voor €200 per klas 

http://www.klasopstap.be/kleutermenu
http://www.klasopstap.be/buitengewoonmenu


2) https://onderwijs.csjdatabank.be   

https://onderwijs.csjdatabank.be/


3) Kies je activiteiten 

• Bekijk ze vanaf 23 april  

 

• Boek ze bij de organisatie tussen 6 en 31 mei 

 

• 2 x cultuur en 2 x sport 

 

• Vragen over de inhoud van een activiteit? Neem contact op met de organisatie 
(contactgegevens staan  bovenaan in elke activiteit) 

 

• Algemene vragen over werking? Mail naar kleutermenu@antwerpen.be  

mailto:kleutermenu@antwerpen.be




4) Boek je activiteiten 

• Elke organisator beheert eigen agenda en dus ook boekingen 

 

• Via ‘schrijf nu in’ ga je door naar de website/mail/… van de organisatie 

 

 

 

 

 

• Jullie komen samen tot een datum naar keuze in schooljaar 2019-2020 



5) Vul je dossier aan 

Waarom?  

 Klas Op Stap betaalt de organisaties en heeft dus een overzicht nodig van het aantal 

scholen die de organisatie bedient. 

 Klas Op Stap vergelijkt in de zomervakantie de boekingsoverzichten van scholen met die 

van organisaties en haalt zo verkeerd begrepen afspraken eruit. Scholen die vergeten 

reserveren krijgen zo ook een herinnering. 



5) Vul je dossier aan 

Hoe?  Via de Onderwijsdatabank 

 



5) Vul je dossier aan 

 

* Presentatie gebaseerd op activiteiten 2018-2019 



6) Geniet van de activiteiten!  



Vragen? 

• Vragen over de inhoud van een activiteit? Neem contact op met de organisatie 
(contactgegevens staan  bovenaan in elke activiteit) 

 

• Algemene vragen over werking? Mail naar kleutermenu@antwerpen.be  

 

mailto:kleutermenu@antwerpen.be

