
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen 1
e
 jaar MECU en CRTA 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   KA/EMA2 1e j MECU CREA 1-03-2018 
 

EMA 06-03-2018 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Dinsdag, 6 maart, gaat uw zoon/dochter op uitstap. We organiseren een leeractiviteit buiten de 
schoolmuren. Aan de hand van de gekozen complementaire activiteit zal het programma zich 
aanpassen. 
 
Met welke groep gaat mijn zoon/dochter mee? 
 

- Volgt hij/zij ‘Mens en Cultuur’     => Groep met het museumbezoek. 
 

- Geen ‘Mens en Cultuur’, maar wel ‘Creatief met Taal’  => Theaterworkshop 
 
Mens en Cultuur: 
We brengen onder begeleiding van een gids een bezoek aan het museum voor schone kunsten te 

Gent. Daar vervolledigen we enkele opdrachten en bekijken we enkele kunstwerken in detail. Zorg 

ervoor dat er kleurpotloden en schrijfgerei in de boekentas zitten! Papier wordt door de gids 
voorzien.  
Een tweede luik van de dag is een rondleiding achter de schermen van het theater NTGent. We 
leren hoe een voorstelling tot stand komt, nemen een kijkje in de ateliers van de decorbouw en lopen 
door de kostuum- en rekwisietenruimte.  
 
Creatief met Taal: 
We bezoeken met de groepen diverse locaties van het NTGent. In de kleinere zalen aan het 
Minnemeers nemen we een rondleiding achter de schermen van het theater NTGent. We leren hoe 
een voorstelling tot stand komt, nemen een kijkje in de ateliers van de decorbouw en lopen door de 
kostuum- en rekwisietenruimte. 
In de Sint-Widostraat laten we ons onderdompelen in een heuse theaterervaring. De workshop laat 
ons aan de lijve ondervinden wat het is om theater te maken en een voorstelling te spelen.  
 
Praktische afspraken:  

- Vertrek: we stappen in de bus om 08:30, graag 10 minuten vroeger aanwezig. 
- Eigen lunchpakket meebrengen, inclusief iets om te drinken. 
- Verplaatsingen overdag zijn te voet af te leggen, zorg dus voor aangepaste kledij. 

Weerbericht geeft nu aan dat het 7°C zal worden, maar met kans op lichte buien. 
- Mens en Cultuur: kleurpotloden en schrijfgerei meebrengen. 
- We vertrekken in Gent om 15:30 richting Aalst. Afhankelijk van het verkeer, hopen we aan te 

komen om 16.15. 
 



 
 
 

  

Prijs: €  16.00 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. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Joeri Van Sande Marie-Paule Haegeman 
Brecht Van den Bossche Directeur 
Organiserende leerkrachten. 
 
 


