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Extramurale activiteit dinsdag 12 maart 2019 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Dinsdag na de krokusvakantie gaan de leerlingen die het projectvak ‘mens en cultuur’ volgen op 
uitstap naar Gent.  
We werken met 2 groepen die afwisselende een activiteit in de voormiddag en de namiddag krijgen. 
 

Bezoek MSK 
De leerlingen krijgen een op maat aangeboden rondleiding in het museum voor schone kunsten te 
Gent. Deze zal bestaan uit voornamelijk actieve opdrachten om de museumervaring te 
optimaliseren. Alle materiaal wordt voorzien, dus hoeven de leerlingen niets mee te nemen.  
 

Graffiti workshop 
In de lessen voor de krokusvakantie hebben de leerlingen een sjabloon gemaakt in navolging van de 
Britse graffitikunstenaar Banksy. Deze dag gaan ze een wandeling door Gent maken richting de 
Werregarenstraat, ook gekend als het graffitistraatje van Gent. Hier mogen ze, dankzij het 
gedoogbeleid, hun ontwerpen op de muur brengen. Wij voorzien alle materiaal, alsook 
handschoenen. Toch rekening houden bij het kiezen van de kledij (een vlek is snel gebeurd). Tijdens 
de wandeling wordt er stilgestaan bij de graffiti die ze op hun pad tegenkomen.  
 

Praktisch: 
 
We reizen met de trein: 
Trein vertrekt om 8u19. We vertrekken om 8u00 op de speelplaats aan lokaal 238.  

Gelieve 10 minuten vroeger aanwezig te zijn voor de telling.  
 
Terugkomst voorzien om 15u50 in het station van Aalst 
 
Meebrengen: lunchpakket en aangepaste kledij voor de buitenactiviteit.  
 
Kostprijs: 7, 50 euro 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 
 
 
Van Sande Joeri Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


