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Extramurale activiteit dinsdag 29 maart 2022 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen aardrijkskunde, brengen we op dinsdag 29 maart met de leerlingen van het 2e jaar 
een bezoek aan de haven van Antwerpen. 
 
De verschillende leerinhouden uit de lessen aardrijkskunde worden toegepast tijdens een daguitstap in de 
haven van Antwerpen. De excursie ‘Haven in Landschappen’ geeft verschillende landschappen en hun 
specifieke eigenschappen weer op het terrein. De gids maakt de begrippen waarneembaar waardoor de 
leerlingen ze ook beter kunnen begrijpen en onthouden. 
 
Volgende landschappen komen aan bod: 

Het havenlandschap Het industrielandschap 

Het natuurlandschap Het toeristisch landschap 

Het landbouwlandschap Landelijke bewoningsvormen 

Landschapsevolutie: van polder tot haven- en industrielandschap 

 

Programma: 

8:05  Vertrek met de bus naar Antwerpen 
9:30 Aankomst aan het vertrekpunt (Kallosluis) 
10:00 Havenrondrit en bedrijfsbezoek 
12:00 Lunch (KSK Kallo) 
13:00 Havenrondrit 
15:15 Vertrek aan het eindpunt (Kallosluis) 
16:25 Aankomst aan de school 
 
De leerlingen dienen op de school aanwezig te zijn om 8u05, de terugkomst wordt voorzien omstreeks 16u20. 
 
De leerlingen brengen mee: 

• Lunchpakket is verplicht. 
→ Op de locatie waar we lunchen is het verplicht om één drankje per persoon te nuttigen. 
     De prijs per drankje bedraagt 2,00 euro. Dit bedrag zit in de totaalprijs verrekend.  

• Aangepaste kledij, alsook stevige schoenen zijn verplicht op de bedrijventerreinen. 

• Schrijfplankje met schrijfgerief. 

• Goed humeur. 
 
De prijs bedraagt €  21en 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 
 
Wout Dujacquier Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


