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Extramurale activiteit dinsdag 12 maart 2019

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 het Europees Parlement in Brussel.
In de voormiddag krijgen de leerlingen een rondleiding in het Parlementarium. Met behulp van een
draagbare multimediagids dringen bezoekers door tot het hart van het Europees Parlement en
krijgen ze uitleg over de geschiedenis van de Europese eenwording, het functioneren van het
Europees Parlement en hoe de leden van het Parlement de uitdagingen van onze tijd aangaan.
In de namiddag staat er een bezoek aan de Grote Vergaderzaal op het programma. Een bezoek aan
de grote vergaderzaal is een uitgelezen manier om de opwindende sfeer in het grootste
transnationale parlement ter wereld op te snuiven en meer te weten te komen over de
bevoegdheden en de rol van het Europees Parlement.
Let op: Een geldig identiteitsdocument (kaart, paspoort of rijbewijs) is vereist om tot de
gebouwen van het Europees Parlement toegelaten te worden.
Vertrek: We vertrekken om 8u15 stipt op school. Gelieve voor 8u15 aanwezig te zijn.
We zijn terug om 16u23.
Meebrengen: gewone stadskledij aangepast aan de weersomstandigheden. Leerlingen nemen een
lunchpakket mee.
De prijs bedraagt € 7 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.
Met vriendelijke groeten

Orphelia Kiekens
Projectleider

Marie-Paule Haegeman
Directeur

