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Extramurale activiteit dinsdag 6 maart 2018

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de lessen gedrags- en cultuurwetenschappen en de vakoverschrijdende
eindtermen burgerzin, politiek-juridische samenleving en sociaal-culturele samenleving, brengen de
leerlingen uit 5 HUWE een bezoek aan Brussel.
In de voormiddag krijgen de leerlingen een rondleiding in het Europees Parlement. De tijdelijke
tentoonstelling “State of Deception/Staat van Misleiding” onderzoekt hoe de nazi’s propaganda
gebruikten, niet alleen om in de jonge Duitse democratie meer kiezers achter zich te krijgen, maar
ook om radicale programma’s in te voeren en om dictatuur, oorlog en massamoord te
rechtvaardigen. Dit bijzonder extreme voorbeeld maakt duidelijk waarom het belangrijk is
propaganda te herkennen en te ontmaskeren. Na een kort bezoek aan de tentoonstelling worden de
bezoekers uitgedaagd om ook de berichtgeving in hun eigen tijd actief te bevragen, te analyseren
en zo de waarheid te zoeken.
In de namiddag brengen we een bezoek aan het Magritte museum .
Aan de hand van een educatieve bundel zullen de leerlingen zelfstandig werken bestuderen en
analyseren. In het René Magritte Museum ontdekken de leerlingen alles over het dagelijkse leven
van de schilder en ervaren ze zelf wat 'de poëzie van de alledaagsheid' betekent.
Meebrengen: gewone stadskledij aangepast aan de weersomstandigheden. Leerlingen nemen een
lunchpakket mee.
De prijs bedraagt € 10 en wordt verrekend via het voorschot.
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling.
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.
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