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Extramurale activiteit donderdag 7 oktober 2021

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de vakken Nederlands, Engels en Frans; de Onderzoekscompetenties (OC) Talen en de
vakoverschrijdende eindtermen (teambuilding) bieden we voor de leerlingen van 6 ECMT-LAMT-MTWE een
EMA aan in Aalst met onderstaande planning:
09.00: Ontbijt op school (Bauwensplein – Poly 1). Aangezien een gezonde geest het best functioneert in een
gezond lichaam, starten we de dag met een lekker ontbijt op school.
9.30-12.30: Workshop OC Talen. De leerlingen kregen in de lessen al een eerste uiteenzetting over wat een
OC Talen precies inhoudt. Tijdens deze begeleide workshop richten we ons op de oriënterende en
voorbereidende fase van de OC Talen. De leerlingen zoeken wetenschappelijke taalkundige en/of literaire
informatie op, beoordelen deze op betrouwbaarheid en verwerken ze om zo tot een duidelijk afgebakende
onderzoeksvraag te komen.
12.30 – 13.45: Middagpauze – Lunch met de hele groep op een door de leerlingen gekozen locatie (niet
inbegrepen in de EMA-prijs).
14.00 – 15.00: Escaperoom-activiteit in Cube Ten in Aalst. De leerlingen worden ingedeeld in groepjes en
worden opgesloten in verschillende ruimtes (The Alchemyst, The Hidden Gallery, the Road of the Damned)
waaruit ze moeten ontsnappen door raadsels (in het Engels) op te lossen. Naast talenkennis en communicatie
zijn overleg, samenwerking, oplossend denkvermogen en stressbestendigheid hierbij essentieel.
De prijs bedraagt € 25 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.
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