
Aan de ouders van de leerlingen 
Aan de leerlingen van 3 SPWE – 3 WETN – 3 WETN4 
 
Info 
alle leden van het onderwijzend personeel 
alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   Brief EMA1 3spwe wetn gillk 24-09-2019 

 

Extramurale activiteit donderdag 3 oktober 2019 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het derde jaar is een belangrijk onderdeel van de leerstof biologie het bestuderen van de relaties tussen de 
organismen onderling en hun omgeving. Een biotoop bestuderen doe je natuurlijk buiten en daarom zullen de 
leerlingen van 3 SPWE en WETN op donderdag 3 oktober, tijdens EMA 1, een zoetwaterbiotoop in de buurt 
onderzoeken. Er staat eveneens een kanotocht op de Dender op het programma, georganiseerd door 
Outsider. 
 
Programma voor WETN – WETN4   
08u25: verzamelen op school en te voet naar het Osbroek 
09u00-12u00: biotoopstudie/wateronderzoek i.s.m. De Waterkant  
12u00-13u00: te voet naar sporthal Schotte + lunch met een heerlijke tas verse soep 
13u00-16u00: kanotocht op de Dender  
16u00: vertrek naar school (te voet), einde EMA rond 16u15. 

 
Programma voor SPRT1 en SPRT2 (33 lln) 
08u25: verzamelen op school en te voet naar de Dender 
09u00-12u00: kanotocht op de Dender  
12u00-13u00: te voet naar sporthal Schotte + lunch met een heerlijke tas verse soep 
13u00-16u00: biotoopstudie/wateronderzoek i.s.m. De Waterkant 
16u00: vertrek naar school (te voet), einde EMA rond 16u15. 

 

Praktisch 

 

 De leerlingen voorzien zich van stevig schoeisel (en eventueel rubberen laarzen) en regenkledij. Deze 
EMA verloopt immers volledig buiten!  

 Reservekledij.  

 Voor de biotoopstudie neemt iedereen schrijfgerief mee en een clipboard (harde kaft waarop je 
papieren kan vastmaken). 

 Goed humeur. 

 Er is voor de leerlingen ’s middag soep voorzien. Iedereen neemt wel zijn/haar lunchpakket + drinken 
mee. Er is geen mogelijkheid tot de aankoop van een lunch. 

 Iedereen gaat om 16u00 terug mee naar school!  
 
De kostprijs voor deze EMA bedraagt 22 euro en wordt verrekend via het voorschot.  
 
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). De biotoopstudie is immers ook 
een belangrijk onderdeel van de leerstof ecologie van het vak biologie. 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 
 
Katrien Gille 
Marc Verhulst Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 
 


