
Aan de ouders van de leerlingen van 5SPWE 

Aan de leerlingen 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
 
uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   KA/Brief EMA 5SPWE 16-11-2021.doc 8-11-2021 
 
Extramurale activiteit dinsdag 16 november 2021 
 
Beste ouders 
 
Op dinsdagnamiddag 16/11/2021 krijgen de leerlingen van 5 sportwetenschappen de mogelijkheid om een 
gloednieuwe interactieve rondleiding uit te testen in het Gentse Universiteitsmuseum, vooraleer deze breed 
toegankelijk is voor het publiek. De rondleiding wordt voorafgegaan door een voorbereidende les in de klas op 
12/11/2021.  
 
Het uitgangspunt is “Impact” en dan voornamelijk de impact van wetenschap op de samenleving én 
omgekeerd. Als de hele Coronacrisis ons één zaak geleerd heeft, is het wel dat wetenschappelijke vooruitgang 
en de brede maatschappij elkaar beïnvloeden en dat belangen soms lijnrecht tegenover elkaar staan.  
 
Aangezien we een testgroep zijn, krijgen we deze rondleiding en het lespakket gratis. De leerlingen betalen  
enkel voor hun treinticket H/T naar Gent (groepstarief).  
 
Praktisch:  
 

• Om 12u35 (tijdens de les levensbeschouwing) verlaten de leerlingen rustig de klas en verzamelen ze 
in de hal op het gelijkvloers (Bauwensplein). 

• We nemen de trein van 12u48 naar Gent en zijn om 16u20 terug. Wie vroeger wil afstappen (Lede 
bijvoorbeeld) moet dit vooraf melden via mail aan mevr. Selis.  

• Aangezien we te voet van het station naar het GUM gaan en terug, is aangepaste (regen)kledij 
noodzakelijk. 

• Er is geen tijd om lunch te kopen, er kan wel gegeten worden tijdens de heenreis.  
 
Deelname aan deze activiteit is verplicht en wij rekenen op een geïnteresseerde en mature houding. 
 
De prijs bedraagt € 7 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 
 
 
Dorien Selis  Marie-Paule Haegeman 
Projectleider  Directeur 
   


