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Extramurale activiteit dinsdag 29 maart 2022

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de lessen artistieke vorming en wetenschappen brengen wij op dinsdag 29 maart een
bezoek aan twee musea in Gent.
In de voormiddag worden we in het MSK verwacht. Daar gaan we onder begeleiding van een gids
genieten van de schoonheid van het unieke gebouw en laat we ons verwonderen door 600 jaar kunst,
van Bosch tot Magritte.
Na de middag hoeven we ons niet zo ver te verplaatsen naar het GUM (Gents Universiteits Museum).
We bekijken hoe wetenschap verbonden is met de samenleving: van geneeskunde tot topsport, van
misdaad tot reclame. Weten wetenschappers beter wat goed is voor de samenleving? Zijn ze
verantwoordelijk voor hun ontdekkingen of uitvindingen? En welke impact heeft wetenschap op ons
dagelijks doen en laten? We ontdekken nogmaals dat wetenschap toch geen ver-van-mijn-bedshow
is.
Planning
8:45
10:00
12:30
14:00
16:30
17:41

Trein naar Gent Sint Pieters
Bezoek aan het MSK
Vrije lunch in de het Citadelpark
Bezoek aan het GUM
Trein naar Aalst
Aankomst in Aalst

Praktisch
•
•
•
•
•

Voor de museumbezoeken neemt iedereen schrijfgerief mee en een clipboard (harde kaft
waarop je papieren kan vastmaken).
Voorzie een mondmasker voor op het openbaar vervoer.
Lunchpakket en drank voorzien.
Goed humeur meebrengen.
Iedereen gaat om 16u30 terug mee naar Aalst!

De kostprijs voor deze EMA bedraagt € 15 euro 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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