
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 ons kenmerk   datum 
 Brief ema cursuscruisen Ugent selid 12-11-19 4-11-2019 
 

Uitstap vrije ruimte “voorbereiding wetenschappelijk studies”, 12-11-2019 
 
 
Beste ouders 
Beste leerlingen 
 
Tijdens de module “voorbereiding op wetenschappelijke studies”, kregen de leerlingen al heel wat 
informatie over het hoger onderwijs binnen de wetenschappen, maakten ze al kennis met 
onderzoekslabo’s en kwam er al een oud- leerling zijn ervaringen toelichten.  
 
Om het allemaal nog wat concreter te maken, kunnen ze nu op dinsdag 12 november proeven van 
enkele lessen op universitair niveau!  
Samen met een Gentse student beleven ze een doorsnee lesdag in het eerste of tweede 
bachelorjaar biologie, biochemie of biotechnologie aan de faculteit wetenschappen, waar ze de 
lessen meevolgen van 8u30 tot 13u00. Les krijgen met tientallen studenten tegelijk van een 
professor en dit misschien wel in het Engels: een beter inkijk in het leven waarvoor ze zelf misschien 
wel zullen kiezen, bestaat er niet!  
Studenten uit de betreffende richtingen zorgen ervoor dat ze die dag goed begeleid worden, door 
henzelf en andere studenten uit het jaar waarin ze lessen mee volgen.  
Concreet: We nemen in Aalst de trein om 7u19 (een student staat vroeg op om op tijd in de les te 
zijn!) en we zijn terug omstreeks 14u. De leerlingen worden dus ten laatste om 7u10 verwacht aan 
de trappen van het station. We komen na deze uitstap terug naar school tot 15u30.  
Meenemen: lunchpakket, schrijfgerief, cursusblok. Verzorgde kledij straalt interesse en maturiteit uit!  
We rekenen erop dat de leerlingen een geïnteresseerde houding aannemen die past bij 
(toekomstige) studenten uit het hoger onderwijs!  
 
De prijs bedraagt € 10,60 (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 


