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uw bericht van ons kenmerk   datum 
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Beste ouders 
Beste leerlingen 
 
 
In het kader van de lessen biologie, voorbereiding op het hoger onderwijs en de algemene gezondheid van de 
leerlingen, brengen 5 WEWI LAWI en MTWE op dinsdag 12 maart een bezoek aan Hogeschool Odisee te 
Gent, afdeling voedings- en dieetkunde. 
 
Programma:  

 Verwelkoming door het opleidingshoofd, met toelichting van een aantal wetenschappelijke 
studierichtingen aan de hogeschool. 

 Actieve sessie in de keuken, waarbij de leerlingen zelf koken in verband met een bepaald thema 
(vegetarisch, suikervervangers, …)  en hun eigen gerechten nadien (als lunch) kunnen opeten.  
Tijdens deze sessie staan kennis over voedingsmiddelen, biochemie en keukenvaardigheden 
centraal.  

 Rondleiding op de campus, zodat de leerlingen reeds een beeld hebben van hoe een hogeschool met 
studenten eruitziet. 

 Interactieve quiz, samengesteld door laatstejaars bachelor voedings- en dieetleer. 

 Afsluiter met een hapje en drankje, waarbij de leerlingen de mogelijkheid hebben om te praten met de 
studenten en/of uitleg kunnen krijgen over bepaalde richtingen aan Odisee. 

 
Praktisch:  
De leerlingen verzamelen aan het station van Aalst aan de trappen (ingang naar de sporen) om 7u35. We 
nemen de trein om 7u48 naar Gent-Sint-Pieters. Iedereen komt eerst naar Aalst, er wordt niet halverwege het 
traject opgestapt!  

We nemen in Gent de trein terug om 15u40, aankomst in Aalst om 16u15. Wie vroeger wil afstappen, mag dit 
enkel indien zijn/haar ouders dit op papier hebben gezet EN ondertekend! Geen toelating = meerijden tot in 
Aalst!  

Meenemen:  
Keukenschort (verplicht!) 
Schrijfgerief 
Lunch is niet nodig, we eten op wat we zelf klaargemaakt hebben!  
Paraplu/regenjas indien nodig (we moeten 2x10 minuten stappen).  
 
Wij verwachten van alle leerlingen een positieve en gemotiveerde houding! 
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden 
afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
De kostprijs bedraagt 10,60 euro en wordt verrekend via het voorschot. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Dorien Selis Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


