
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van vrije ruimte voorbereiding 
wetenschappelijke studies 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
 

uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   Brief ema HIV selid 15-10-19 7-10-2019 
 

Uitstap vrije ruimte “voorbereiding wetenschappelijk studies”, 15-10-2019 
 
 
Beste ouders 
Beste leerlingen 
 
In het kader van de vrije ruimte “voorbereiding wetenschappelijke studies”, geven wij de leerlingen de 
mogelijkheid een universitair labo te bezoeken en wetenschappers aan het werk te zien en dit 
omtrent het HIV-virus.  
 
Tijdens de interactieve rondleiding brengen de leerlingen een bezoek aan de onderzoekslabo’s van 
het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ). Samen met experten denken de leerlingen actief mee en 
gaan ze op zoek naar een oplossing. Hoe kunnen we van een virus een medicijn maken? Leerlingen 
krijgen informatie over de biologische structuur van het virus, het moleculair-biologisch strippen en 
de toepassingen ervan. 
 
Praktisch:  
We nemen de trein naar Gent-Sint-Pieters om 12u19. De leerlingen worden om 12u10 verwacht aan 
de ingang van het station te Aalst en verlaten dus de school na het 4

e
 lesuur (om 12u). Er is geen tijd 

om ergens een lunchpakket te kopen, wel om op de trein je boterhammen op te eten. 
 
De workshop start op het UZ om 13u15 en eindigt rond 15u40. We zijn terug in Aalst om 16u40. Wie 
vroeger op het traject wenst af te stappen in de terugrit, kan dit ENKEL na voorafgaande mail van de 
ouders aan mevr. Selis.  
 
De prijs bedraagt € 10,60 met Buzzypas en € 13 zonder Buzzypas (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 verwachten van iedereen een enthousiaste en geïnteresseerde houding! 
 
Wij hopen dat deze activiteit een aangename en leerrijke ervaring zal zijn. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Dorien Selis Marie-Paule Haegeman 
Leerkracht Directeur 


