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Tijdens de EMA op 7/10/21 zullen de leerlingen van 6 WEWI een leswandeling maken en een workshop volgen 
aan de universiteit van Gent. 
 
Voormiddag: Van toendra tot tropisch regenwoud (fac. Wetenschappen) van 10u-11u30 
 
Tijdens deze themawandeling door de Plantentuin maken de leerlingen een wereldreis door de verschillende 
biomen met hun kenmerkende plantengroei. Ze zullen zich in alle werelddelen wanen. De leerlingen gaan op 
ontdekking in verschillende klimaatzones en zien hoe planten aangepast zijn aan het milieu, van pool tot 
evenaar. 
 
Na deze wandeling in de openlucht, zoeken we Hogent/Ugent campus “Schoonmeersen” op, waar o.m. de 
opleiding industrieel ingenieur en verschillende andere technisch/wetenschappelijke bachelors en masters 
georganiseerd worden (biowetenschappen, elektromechanica, informatica,...).  
 
Namiddag: Workshop fractalen (o.l.v. Dr. Leen Brouns, fac. Bio-ingenieurswetenschappen) van 13u15-16u10 
 
Tijdens de workshop gaan de leerlingen zelf aan de slag met de computer. Ze krijgen een supersnelle inleiding 
tot programmeren (in Python) en proberen een Mandelbrot-fractaal op het scherm te toveren. Ze krijgen ook 
meer informatie over complexe getallen, coördinaten, dynamische systemen en dimensies.  
 
Praktisch: 
We nemen de trein om 8u48 vanuit Aalst naar Gent-Sint-Pieters.  
De leerlingen worden om 8u35 verwacht aan de trappen van het station (hoofdingang). Wie te laat is, mist 
uiteraard de trein en de EMA. Vergeet niet dat er mondmaskerplicht is op het openbaar ervoer (ook na 1/10!). 
 
We stappen te voet (+/- 15 minuten) naar de plantentuin en ook de wandeling zelf is buiten. Het is dus absoluut 
noodzakelijk om de kledij aan te passen aan de weersomstandigheden die dag. Ook bij regen blijven we 
immers buiten.  
 
Tijdens de middag maken we (eveneens te voet) de verplaatsing naar campus Schoonmeersen. We houden 
halt aan het Sint-Pietersstation, waar de leerlingen indien gewenst iets kunnen kopen om te eten of drinken. 
Lunchen doen we op het grasplein aan de campus of binnen bij slecht weer.  
 
We nemen de trein terug om 16u40 en arriveren om 17u12 in Aalst.  
 
Wij hopen als begeleiders dat de leerlingen enerzijds verdere interesse krijgen in de wereld van de 
(planten)wetenschappen en wiskunde en anderzijds dat  deze EMA hen ook kan helpen bij het maken van een 
studiekeuze na het secundair onderwijs. Vanzelfsprekend verwachten we een geïnteresseerde en mature 
houding. 
 
De kostprijs van deze EMA bedraagt 15 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 groeten 
 



Dorien Selis Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 
 
 


