
Welkom bij 
Vormings- en Recreatiecentrum 
Peerdsbos



Peerdsbos in een notendop

1     
Realistische leer- en werkomgeving voor jongeren in het 
(buitengewoon) secundair onderwijs.

2 Openluchtwerking met een ruim en gevarieerd pedagogisch 
aanbod voor het kleuter en lager onderwijs en de eerste 
graad van het secundair.

3  Vergaderen en vormen in een rustige groene omgeving.

4 Verhuur van het domein voor evenementen, zowel 
professioneel als privé.

5 Plaats van tewerkstelling voor vrijwilligers en leerlingen 
deeltijds onderwijs.

6  Vestiging van De Leerexpert Schotensesteenweg 252 
in Deurne, voor buitengewoon secundair onderwijs 
opleidingsvorm 2 (OV2).
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Leren werken in een realistische omgeving

Dankzij de bijna 20.000 bezoekers die we jaarlijks ontvangen, krijgen 
de leerlingen van het (buitengewoon) secundair onderwijs heel wat 
leerkansen in een zinvolle, realistische context. Ze leren o.a. deze 
beroepen en bijhorende arbeidsattitudes in Peerdsbos:
 

* grootkeukenmedewerker
* logistiek assistent
* professioneel onderhoud 
* tuinbouwarbeider
* schilder-decorateur
* hoeklassen
* plaatslager
* metselaar
* werkplaatsschrijnwerker

Onze buitengewone jongeren ervaren het werken in Peerdsbos als 
heel aangenaam. Het werken en leren in een groene omgeving is een 
echte meerwaarde en de zaken die ze er leren zijn heel gevarieerd.
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Openluchtwerking Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Of je nu kiest voor één van de vele pedagogische activiteiten of voor 
een wandeling en vrij spel, je leerlingen, die vaak opgroeien in een 
stedelijke omgeving, beleven gegarandeerd een overgetelijke dag in 
Peerdsbos!

We stellen alles in het werk om een innovatieve, duurzame, goed 
onderhouden infrastructuur en een ruim aanbod van sport- en spel-
materiaal aan te bieden. 

Prijs: €5/kind, begeleiders gratis 
Inbegrepen in de prijs: gebruik van het domein en infrastructuur, 
het door jou gereserveerde sport- en spelmateriaal, soep, een snack 
en kraantjeswater à volonté. 
Zelf meebrengen: lunch, extra drankje, gezond tussendoortje en 
klaslijsten.

Reserveer via de website www.stedelijkonderwijs.be/peerdsbos.

Als je een daguitstap, sportdag of andere activiteit in Peerdsbos 
organiseert, creëer je mee een realistische omgeving waarin jongeren 
uit het (buitengewoon) secundair kunnen leren werken. 



Vorming Kleine Blusmiddelen
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Vergaderen en vormen

Peerdsbos is dankzij haar ligging dichtbij Antwerpen (± 15 minuten 
met de auto via de autostrade) en groene omgeving de ideale plaats 
om in alle rust te vergaderen of een vorming te organiseren.

Er zijn verschillende zalen, gaande van 2 tot 100 personen, uitgerust 
met beamer, scherm en flipchart. Wij zorgen voor koffie/thee/water 
en, indien gewenst, soep of een koude of warme lunch. Op ±100 
meter afstand, aan De Melkerij, bevindt zich een ruime parking. 

Prijzen

Standaard inbegrepen (prijs per persoon)
zaal, koffie/thee/water/fruitsap en koekje   € 5 

Op aanvraag via peerdsbos@leerexpert.be (prijs per persoon)
OPTIE 1 standaard + koffiekoekjes    + € 2
OPTIE 2 standaard + soep met brood   + € 3
OPTIE 3 standaard + broodjesassortiment   + € 4
OPTIE 4 standaard + warme lunch    + € 5

Combi met begeleide teambuilding (± 2 uur)
• tot en met 45 personen € 75 (groepsprijs excl. catering)
• vanaf 46 personen € 150 (groepsprijs excl. catering) 

Reserveer door te mailen naar Peerdsbos@leerexpert.be. 



LEGENDE

Spelen en sporten

1 | Regenpaviljoen 1 met speel/knutselmateriaal voor kleuters
2 | Speelbos
3 | Verkeerspark 
4 | Fit-o-meter
5 | Trampolinepark 
6 | Verharde speelplaats
7 | BMX bos-circuit
8 | Verharde fietslus
9 | Boardingballveld met kunstgras
10 | Zone met speeltuig(en)

Vergaderen en vormen

11 | Paviljoen 2: max. 50 pers. aula of  25 pers. U-vorm
12 | Ijsvogel: max. 12 pers. 
13 | Damhert 3: max. 100 pers.
14 | Damhert 4: max. 100 pers.

15 | School Opleidingsvorm 2 (OV2)
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Dit mooi en groot domein is een hit bij kinderen én volwassenen. 
De opbrengst van de activiteiten in het weekend gebruiken we voor 
verfraaiing en onderhoud van het domein.

Catherine
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Evenement organiseren voor het werk of privé

Peerdsbos is het domein bij uitstek om er jouw verjaardag, pensioen, 
lente- of communiefeest te organiseren. 
Ook een teambuilding, pedagogische studiedag, personeelsfeest, 
sporttoernooi enz. behoren tot de mogelijkheden.

Schoolweken: tijdens het schooljaar kan je het domein reserveren op 
woensdag (13 tot 17 uur), zaterdag en zondag.
Schoolvakanties: reservatie is mogelijk behalve tijdens de paas- en 
zomervakantie.

Categorie 1 | Niet-commercieel
Voor aanvragers die niet tot de doelgroep van het commercieel tarief behoren.

• Tarief per dagdeel van 4 uur: 200 euro.
• Voor elk extra dagdeel vermeerder je dat bedrag met 50 euro. 

Categorie 2 | Commercieel
Voor aanvragers met een winstgevend oogmerk of zakelijke belangen als 

doelstelling of activiteiten georganiseerd door politieke partijen.

• Tarief per dagdeel van 4 uur: 322,66 euro.
• Voor elk extra dagdeel vermeerder je dat bedrag met 172,66 euro.

1 dagdeel = max. 4 uur  |  3 dagdelen = max. van 8 tot 22 uur

! Wij verhuren geen speelmateriaal zoals go-carts. Vraag eventueel 
aan je gasten om zelf bv. steps, fietsen of ballen mee te brengen.

Voor prijzen op feest- en brugdagen, volledige en verlengde weekends,  

hele week of een offerte op maat en reservatie, mail naar Peerdsbos@

leerexpert.be.



2018
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Vrijwilligers en deeltijds lerenden

Vrijwilligers, stagiaires en leerlingen uit brugprojecten heten wij van 
harte welkom.

We trachten elke collega, of die nu betaald wordt, vrijwilliger is of 
lerende, een zinvolle taakinvulling te geven die aanleunt bij zijn of 
haar interesse en/of talent.

Heb je interesse om deel uit te maken van De Leerexpert Peerdsbos? 
Stuur dan een mail naar Peerdsbos@leerexpert.be. 

De coördinator bewaakt mee dat ik niet te veel uren maak want ik 
werk hier heel graag, ook al is het fysiek zwaar voor mij.

Elke, vrijwilliger onthaal

2018
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School opleidingsvorm 2 (OV2)

Op het domein bevindt zich ook een vestigingsplaats van De 
Leerexpert Schotensesteenweg in Deurne. Een 60-tal leerlingen volgt 
er buitengewoon secundair onderwijs om later in een beschutte 
werkplaats aan de slag te gaan.

Werken met leerexperten

Om onze leerlingen OV2 voor te bereiden op het werk in een 
maatwerkbedrijf oefenen wij in de ateliers de vaardigheden die zij 
nodig hebben. Om deze praktijkervaring zo nauw mogelijk te laten 
aansluiten bij de realiteit, zijn wij constant op zoek naar opdrachten 
van buitenaf. 

Enerzijds heb je als bedrijf de mogelijkheid om leerlingen te laten 
werken voor jou, onder de vorm van stage of sociale tewerkstelling.
Anderzijds kan je eenvoudig, meestal repetitief werk door onze 
leerlingen gratis laten uitvoeren op school. In beide gevallen toon je 
alvast je sociaal engagement.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

De Leerexpert Schotensesteenweg 252
Bredabaan 89 (vestiging Peerdsbos)
2930 Brasschaat
T 03 334 43 10
Mail:  schotensesteenweg252@leerexpert.be



Bredabaan 89, 2930 Brasschaat | 03 334 43 20
peerdsbos@leerexpert.be | web:stedelijkonderwijs.be/peerdsbos

Bereikbaarheid

Fietsknooppunt 33. 

De Lijn bus 640 - 642 - 648 - 649 | Halte Plataandreef

Ben je een MOS-school? Peerdsbos is een MOS-schakel!

Parking op 100 meter, aan de Melkerij.


