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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen Engels en de onderzoekscompetentie talen (Ned/Eng/Fr) brengen de 
leerlingen van 6 ECMT en 6 MTWE een bezoek aan de universiteitsstad Gent.  
 
In de voormiddag nemen de leerlingen een kort interview af van Engelstalige toeristen. Dit interview 
wordt voorbereid en achteraf verwerkt tijdens de lessen Engels waardoor verscheidene 
leerplandoelstellingen verwezenlijkt worden. 
 
In de namiddag bezoeken we de bibliotheek van de faculteit Letteren van de Universiteit Gent.  
Een universiteitsmedewerker geeft de leerlingen er uitleg over hoe je een onderzoekscompetentie 
voor een taalvak wetenschappelijk aanpakt. Verder leren de leerlingen aan de hand van een 
minizoekopdracht info snel op te zoeken en op een wetenschappelijk correcte en kritische manier te 
verwerken (‘in welk werk vind je info over….’, ‘waar vind je een werk over…’, ‘is deze bron 
betrouwbaar of niet?’). Erna krijgen de leerlingen de kans in de universitaire bibliotheek op zoek te 
gaan naar nuttige bronnen voor hun taalkundig onderzoekswerk van dit schooljaar. 
 
We zijn ervan overtuigd dat dit voor de leerlingen een boeiende EMA zal zijn. 
 
Praktische info: 
- verzamelen in de inkomhal van het NMBS-treinstation van Aalst om 8:30.  
- Rugzak/tas met schrijfgerei, vragenlijst interview, OC documenten en iPad school 
- lunchpakket meenemen of zakgeld voor lunch  
- Buzzy pass meenemen indien je er een hebt (voor de tram in Gent) 
- terugkomst in het station van Aalst voorzien omstreeks 17:30 
 
Opgelet: De interviews die jullie afnemen, mogen opgenomen worden met de iPads van de school. 
Gelieve uiterst zorgvuldig om te gaan met dit kostbaar materiaal! 
 
De prijs bedraagt € 12   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. 
 
Wij hopen dat deze activiteiten een aangename en leerrijke ervaring vormen. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Elise Verstraete Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


