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Extramurale activiteit donderdag 30 januari 2020 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van competenties op vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en gezondheid 

organiseren we op donderdag 30 januari een WOW-voormiddag (Wijs op Weg). Wij verwachten de leerlingen 
vanaf 8:00 en starten de dag met een gezond ontbijt. Daarna volgen zij workshops EHBO en 
verkeersveiligheid afgewisseld met een initiatie mediteren. 
 
Voor de workshop EHBO, doen wij beroep op EHBO Vlaanderen. Deze twee uur durende sessie omvat: 
Theorie: 

 Werking van de “112” centrale 
 Correcte alarmering van de hulpdiensten 
 Basisreanimatie BLS (basic life support) 

Praktijk: 
 Basisreanimatie BLS 

 
De sessie verkeersveiligheid wordt gebracht door Responsible Young Drivers Vlaanderen. Zij focussen op de 
gevaren in het verkeer, veiligheid in het verkeer met de fiets en het belang van de gordel.  
 

Praktisch 

 De leerlingen kunnen vanaf 8:00 ontbijten in het schoolrestaurant. Elke leerling zorgt ervoor dat hij/zij 
tegen 8:50 ontbeten heeft. Daarna wordt het ontbijt afgeruimd. 

 Om 8:50 verzamelen alle leerlingen op de speelplaats.  
 De klassen C, E, F en G gaan naar de campus Bauwensplein onder begeleiding van mevrouw De 

Hauwere, mevrouw Los, mevrouw Peeters en dhr. Dedobbeleer.  
 De klassen A, B, D, I en H volgen workshops op de Graanmarkt.  
 De volgorde van de workshops vindt u op de keerzijde deze brief. 
 Na de middagpauze volgen de leerlingen hun CA zoals gewoonlijk. De lessen eindigen uitzonderlijk 

om 14:40, BEHALVE voor 1A en voor de leerlingen die CA SPORT volgen, zij hebben les tot 

15:30.  

 

Tip 

Draag die dag comfortabele kledij. 

 
De kostprijs bedraagt 13 euro 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. 
 
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
De leerlingbegeleiders van de eerste graad  Marie-Paule Haegeman 
Mevr. Caruso en dhr. Van den Bossche  Directeur  



 

Vanaf 8:00 tot 8:50 gezond ontbijt 
  

 

Vanaf tweede lesuur onderstaand schema 
  

     lesuur klas E klas C klas F klas G 

2 EHBO (POLY2) DDOBW EHBO (POLY2) DHAUS veiligheid (B21) PEETI meditatie (B17) LOSKA 

3 EHBO (POLY2) DDOBW  EHBO (POLY2) DHAUS / VDBOB meditatie (B17) PEETI veiligheid (B21) LOSKA / DCUYS  

4 veiligheid (B21) BERCS meditatie (B17) DHAUS EHBO (POLY2) PEETI EHBO (POLY2) LOSKA / STOOL 

5 meditatie (B17) BERCS veiligheid (B21) DHAUS / VDBOB EHBO (POLY2) PEETI EHBO (POLY2) LOSKA / STOOL 

     

     

     lesuur klas B klas D klas A klas I+H 

2 EHBO (POZA) KEPPF EHBO (POZA) VDSTN / VDBEL veiligheid (116) QUINT/LAURE meditatie (VEZA) DPOOW/ VERMV 

3 EHBO (POZA) KEPPF EHBO (POZA) VDSTN / BOURA meditatie (VEZA) QUINT veiligheid (116) DPOOW / VERMV 

4 veiligheid (116) PHILK meditatie (VEZA) CAENC / VDBEL EHBO (POZA) QUINT EHBO (POZA) DPOOW / KEPPV 

5 meditatie (VEZA) PHILK veiligheid (116) CAENC  EHBO (POZA) QUINT EHBO (POZA) DPOOW /DBISS 

      


