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Kennismaken met cultuur 
 
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
De laatste jaren stellen we vast dat onze leerlingen minder interesse vertonen voor cultuur. Om hen 
toch te laten kennismaken met cultuur in de brede zin van het woord, werd beslist om alle leerlingen 
van de derde graad te verplichten om aan één culturele activiteit deel te nemen buiten de 
schooluren. 
Onder een culturele activiteit verstaan wij een toneelvoorstelling, voorstelling stand-up comedian, 
dansvoorstelling, concert (klassieke muziek), musical, een voorstelling in verband met literatuur. Een 
filmvoorstelling, voorstelling waar je zelf aan deelneemt, sportwedstrijd (behalve de SPWE) en/of 
pop/rockconcert komt niet in aanmerking. 
 
De leerlingen zullen een verslag moeten maken: 

 de leerlingen van de moderne talen voor het vak Frans of Engels 

 de leerlingen van humane wetenschappen voor het vak esthetica 

 de leerlingen van Latijn en wetenschappen voor het vak Nederlands 

 de leerlingen van sport nemen deel aan 3 interscholenwedstrijden per schooljaar. 
 

Het verslag, dat ze indienen samen met het toegangsticket, zal worden geëvalueerd. 
 

 5 en 6 SPWE worden opgevolgd door VELDJ en VDBOK 

 5 en 6 HUWE worden opgevolgd door KIEKO gekoppeld aan het vak ESTH 

 5 Moderne Talen (5ECMT, 5LAMT) worden opgevolgd door DBOES 

 6 Moderne Talen (6ECMT, 6LAMT, 6MTWE) worden opgevolgd door VERSE 

 5 Wetenschappen (5WEWI, 5ECWI, 5ECWE) en Latijn (5LAWE, 5LAWI) worden opgevolgd 
door MACHS en MOENS 

 6 Wetenschappen (6WEWI, 6ECWI, 6ECWE) en Latijn (6LAWE, 6LAWI) worden opgevolgd 
door DPAUS en DMEYK. 

 
De leerlingen kunnen uiteraard hiervoor vrijblijvend deelnemen aan de activiteiten van de cultuurcel. 
Als bijlage vindt u het programma voor dit schooljaar. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Marie-Paule Haegeman 
Directeur 


