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Extramurale activiteit dinsdag 29 maart 2022 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen geschiedenis en Nederlands brengen we op dinsdag 29 maart met de leerlingen van 
het derde jaar een bezoek aan Gent. 
 
In de voormiddag maken we via een begeleide wandeling kennis met Gent als middeleeuwse stad. De 
leerlingen uit de richting Economie komen op de muntenroute meer te weten over verschillende ambachten uit 
het verleden en de organisatie van de gilden. De verhaalminnende leerlingen uit de richting Moderne Talen en 
Latijn zullen op hun route kennis maken met Geraard de Duivel, Sint-Lieven en Reinaert de Vos. Deze figuren 
spelen dan ook de hoofdrol in verschillende Gentse sagen en legenden.  
 
Na de lunchpauze trekken we naar Campus Mercator van de Universiteit Gent. Daar worden de leerlingen uit 
de richting Economie ondergedompeld in de Spaanse taal en cultuur. "¡Hola! ¿Qué tal? ¿Hablas español?” 
blijven na deze introductieles geen onbeantwoorde vragen meer. De leerlingen uit de richting Moderne Talen 
en Latijn nemen deel aan een workshop over het belang van taal op sociale media. Of uitroepingstekens en 
emoji’s online geloofwaardigheid bevorderen, komen ze in deze interactieve les te weten.  
 
De leerlingen worden om 8.15 uur op school verwacht. De terugkomst wordt voorzien omstreeks 16.15 uur. 
 
Mee te nemen: 
 

o Pennenzak en cursusblok 
o Gsm 
o Lunchpakket of geld om ter plekke iets te kopen 
o Comfortabele schoenen en regenjas 

 
De prijs bedraagt € 14,50  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 
 
 
 
Sarie Moens Marie-Paule Haegeman 
Sanne Du Gernier Directeur 
Projectleiders  


