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Extramurale activiteit donderdag 7 oktober 2021 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het derde jaar is een belangrijk onderdeel van de leerstof biologie het bestuderen van de 
omgeving. Daarom trekken 3 SPWE1/2 en NAWE1/2/4 er op donderdag 7 oktober, tijdens EMA 1 
op uit naar de plantentuin in Meise. Dit is één van de grootste botanische tuinen ter wereld, met 92 
ha aan pedagogisch aanbod.  
Op het programma staat een interactieve workshop en een seizoen gerelateerde biotoopverkenning. 
 

Interactieve workshop onderzoekend leren en STEM rond adaptaties van planten 
Hoe passen planten zich aan hun omgeving aan? Kunnen we via experimenten uitzoeken 
wélke droogteplanten het best gewapend zijn om te overleven in droge omstandigheden?  
Tijdens een bezoek aan de serres bestuderen we onder begeleiding van een animator 
aanpassingen van planten in het algemeen en specifiek van droogteplanten. Daarna doen 
we een aantal proeven waarbij naast biologie ook fysica en wiskunde aan bod komen.  
 
Biotoopverkenning 

De natuur is constant in verandering en in de herfst stelen vruchten en herfstbladeren 
natuurlijk de show. Tijdens de begeleide wandeling komen we heel wat te weten over de 
planten die we zien, hoe we ze gebruiken, de geschiedenis van de plantentuin en zo veel 
meer.  

 
Programma voor NAWE1/2/4 (37 lln) 

08u30: verzamelen op school en vertrek met de bus naar Meise 
10u00-12u00: Biotoopverkenning 
12u00-12u30: Lunchpauze 
12u30-14u30: Workshop 
16u00: aankomst op school 

 
Programma voor SPWE1/2 (34 lln) 

08u30: verzamelen op school en vertrek met de bus naar Meise 
10u00-12u00: Workshop 
12u00-12u30: Lunchpauze 
12u30-14u30: Biotoopverkenning 
16u00: aankomst op school  

 
Praktisch 

• De leerlingen voorzien zich van aangepast schoeisel en eventueel regenkledij. Deze EMA 
verloopt immers voor een deel buiten!  



• Voor de biotoopverkenning neemt iedereen schrijfgerief mee en eventueel een clipboard 
(harde kaft waarop je papieren kan vastmaken). 

• Goed humeur. 

• Iedereen neemt wel zijn/haar lunchpakket + drinken mee. Er is geen mogelijkheid tot de 
aankoop van een lunch. 

 
De kostprijs voor deze EMA bedraagt 18 euro en wordt verrekend via het voorschot.  
 
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Deze EMA is immers 
ook een belangrijk onderdeel van de leerstof van het vak biologie. 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 groeten 
 
 
 
Katrien Gille 
                                   Marie-Paule Haegeman 
Projectleider                          Directeur 
 
 


