
 

Praktische informatie inleefspel  

‘Achter de Muur’. 

 

 

 

 

 

 

 
Waar ligt Studio Globo? 

- Je vindt ons in de Schoolstraat 40 te Runkst-Hasselt (011/22 80 62) 
- Je kan ons bereiken  

*met het openbaar vervoer (10 minuten wandelen vanaf het bus-treinstation) 
  je kan via cultuur Canon gratis reizen met De Lijn tussen 9.00 en 16.00  als je dit 
  tijdig aanvraagt  
*met auto’s  
Kinderen afzetten en ophalen kan je bij de schoolpoort van De Boomgaard, 
Schoolstraat 40 te Hasselt. 
Betalend parkeren kan op parking Truierbrug Zuid (vlak bij 
Fonteinstraat/Schoolstraat) waar je 5 uren parkeert voor €1. 

*gratis parkeren (ook voor bussen)  
  bij de Kruisherenkerk (Kruisherenlaan 29) op 800 meter= 12 min. 
  of in Djef Swennenstraat bij Sprothal Runkst op 950 meter = 15 min.  
  wandelen. 

 
Hoe lang duurt het inleefspel? 

- Het inleefspel wordt gespeeld van 9.15 tot 12.15 en van 13.00 tot 16.00 
 
Kan ik met de leerlingen in de buurt picknicken? 

- Er is de mogelijkheid voor een picknick in een stadsparkje met speeltuin op 2 minuten 
wandelen van Studio Globo. Ideaal bij mooi weer. 

- Je kan ook gebruik maken van een lokaal van KVG naast het inleefatelier. Geef best 
vooraf aan als je van het lokaal gebruik wil maken!  

 
Wat neem ik mee als ik naar Studio Globo kom? 

- Schrijf vooraf de namen van de leerlingen op de etiketten die je van ons kreeg. 
- Breng de mediapakketten mee als je met je leerlingen het inleefspel zal spelen. 

Wil je het mediapakket langer houden, vraag dat zeker vooraf want soms worden de 
pakketten snel weer doorgegeven aan leerkrachten die willen starten met het project. 

- Breng een fototoestel mee, want enkele leerlingen van je klas krijgen de opdracht foto’s 
te maken.  



- Lees vooraf de bundel ’Je taak als wijkmanager’, zodat je weet wat van je wordt 
verwacht. Deze vind je op de website van ‘Achter de muur’ 

- Wanneer je klas meer dan 22 leerlingen telt verwachten we van jou dat je een korte (15 
minuten) bespreking na het inleefspel doet met 1/3 van de leerlingen van je klas. 
Bereid deze nabespreking voor a.d.h.v. de instructie op het blad. 
Ook dit vind je terug op de website van ‘Achter de muur’. 
 
 


