
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van vrije ruimte psychologie 

 

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 ghislain dpaun 15-10-19 7-10-2019 
 

Uitstap vrije ruimte psychologie Dr. Ghuislain Museum Gent, 15-10-2019 
 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 
 
Op dinsdag 15 oktober 2019 brengen we in de namiddag met de vrije ruimte psychologie een bezoek 
aan het Dr. Guislain Museum in Gent. We bezoeken er onder begeleiding van een professionele gids 
de tentoonstelling rond ‘de geschiedenis van de psychiatrie’.   
 
Programma:  

• 12u00: Vertrek naar het station. We verzamelen meteen na het 4de lesuur allemaal aan de 
ingang van de school.  

• 12u19: Trein naar Gent Sint-Pieters (daarna nemen we verder de tram naar het museum) 
• 13u30: Rondleiding tentoonstelling ‘geschiedenis van de psychiatrie’ onder begeleiding van 

gids 
• 15u15: Vertrek vanuit het museum naar het station 
• 16u12: Trein in Gent Sint-Pieters richting Aalst 
• 16u41: Geplande aankomst terug op school 

 
Alle leerlingen vertrekken en komen terug in Aalst. Indien een leerling uitzonderlijk in een ander 
station op de route wil op- of afstappen, kan dit enkel indien de organiserende leerkracht (mevrouw 
De Pauw) op voorhand via Smartschool verwittigd wordt én er een toelating van de ouders is. 
 
De leerlingen dienen een lunchpakket te voorzien. Er is geen tijd om onderweg een broodje of dergelijke te 
kopen. We eten op de trein bij vertrek.  

 
De prijs bedraagt € 14,50 zonder Buzzypas, 11,50 met Buzzypas, 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 activiteit een aangename en leerrijke ervaring zal zijn. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Naomi De Pauw Marie-Paule Haegeman 
Leerkracht Directeur 


