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Bezoek Dr. Guislain Museum – Emoties gaan naar het werk

Beste ouders
Beste leerling
Op dinsdag 17 april 2018 brengen we in de namiddag met de vrije ruimte psychologie een bezoek aan het Dr.
Guislain Museum in Gent. We bezoeken er onder begeleiding van een professionele gids de tijdelijke
tentoonstelling rond ‘emoties gaan naar het werk’.
Inhoud:
Sinds de negentiende eeuw verschaft het menselijke lichaam wetenschappelijke data en worden gevoelens
gecatalogiseerd. Vandaag transformeren emoties door middel van technologie tot waardevolle goederen:
emotie wordt kapitaal. Slimme apparaten proberen vertrouwen te winnen om zo weer informatie te
verzamelen. In Emoties gaan naar het werk onderzoekt de New Yorkse Zoe Beloff waarheen deze evolutie
leidt. Kunnen technologische systemen onze emoties begrijpen? Zullen emoticons ons gevoelsleven bepalen?
Hoe zal technologie de aard van onze verlangens beïnvloeden, als ze steeds meer emotionele karakteristieken
vertoont?
Programma:








12u00: Vertrek naar het station. We verzamelen meteen na het 4de lesuur allemaal aan de ingang
van de school.
12u19: Trein naar Gent Sint-Pieters (daarna nemen we verder de tram naar het museum)
13u30: Rondleiding onder begeleiding van gids
15u15: Vertrek vanuit het museum naar het station
16u13: Trein in Gent Sint-Pieters richting Aalst
16u40: Geplande aankomst terug op school

Alle leerlingen vertrekken en komen terug in Aalst. Indien een leerling uitzonderlijk in een ander station op de
route wil op- of afstappen, kan dit enkel indien de organiserende leerkracht (mevrouw Meganck) op voorhand
via Smartschool verwittigd wordt én er een toelating van de ouders in de schoolagenda genoteerd werd.
Kostprijs: €15,5 (wordt verrekend via het voorschot)
Vervoer: Trein/tram
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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