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Extramurale activiteit dinsdag 8 maart 2022 
 
 
Beste ouders 
 
Tijdens de vrije ruimte “voorbereiding wetenschappelijke studies”, worden de leerlingen begeleid in 
het maken van een studiekeuze, alsook inhoudelijk voorbereid op richtingen in het hoger onderwijs 
in de exacte, medische,... wetenschappen. Als de Covid-pandemie ons echter een ding leerde, is 
het wel dat wetenschappen en maatschappij niet los staan van elkaar. Het is dus cruciaal dat onze 
leerlingen kennismaken met de wisselwerkingen en tegengestelde visies tussen beide. 
 
In het kader hiervan bezoeken ze op dinsdag 08/03/22 de tentoonstelling “Impact” of “Limits” (de 
leerlingen krijgen nog een mail via SmartSchool om hun keuze door te geven) in het Gentse 
Universiteits Museum (GUM). 
 
Via https://www.gum.gent/nl/het-gum-voor-secundair-onderwijs kan alvast meer info bekomen 
worden over de inhoud.  
 
Praktisch:  
 
Dhr. Triest en mevr. Poriau verwachten de leerlingen om 12u35 in de inkomhal van campus 
Bauwensplein. Zij verlaten tijdens het 5e lesuur de klas om 12u30. Er zal geen tijd zijn om nog lunch 
te kopen, deze kan wel op de trein opgegeten worden.  
 
Trein richting Gent om 12u49, aankomst in Aalst voorzien om 16u45. Wie vroeger wenst af te 
stappen in de terugrit (bv. Lede) laat vooraf een mailtje sturen door de ouders naar dhr. Triest.   
 
Voorzie een paraplu of regenjas, het is ongeveer een kwartier stappen van Gent Sint-Pieters tot aan 
het GUM. 
 
Wij verwachten van alle leerlingen een correcte en mature houding.  
 
Kostprijs:  
Deze uitstap kost 11 euro per leerling 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 
Joran Triest Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 
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