
Aan de ouders van de leerlingen van 4HUWE1, 4HUWE2 en 4HUWE4 
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 
   Brief EMA2 4huwe cogeh.docx 21-03-2022 
 
Extramurale activiteit dinsdag 29 maart 2022 
 

Geachte ouder 
Beste leerling 
 

Aansluitend bij zowel de lessen cultuurwetenschappen, geschiedenis en levensbeschouwing als bij 
de vakoverschrijdende eindtermen, brengen we op dinsdag 29 maart 2022, met de leerlingen van de 
pool humane wetenschappen in het vierde jaar, een bezoek aan Brussel.  
 

Concreet ziet de planning er als volgt uit: 
 

 

STIPT om 09:20 (!) 
09:20 – 09:43 

 

Afspraak in Campus Graanmarkt, op de speelplaats. 
Afwezigheden opnemen + wandeling naar Station Aalst. 

 

09:43 – 10:18 
10:18 – 10:30 

 

Treinreis van Station Aalst naar Station Brussel Centraal. 
Verplaatsing van Station Brussel Centraal naar de Grote Markt 
 

 

10:30 – 12:00 
 

Stadswandeling ‘Een crimineel verhaal’ (2 groepen). 
➢ Geleid door gidsen van Korei Guided Tours. 

 

De wandeling vertrekt op de Grote Markt en eindigt aan het Justitiepaleis. 
De gidsen vertellen ons over de geschiedenis van criminaliteit en justitie in 
Brussel. Zo leren we meer over o.a. de guillotine, de galg, het schavot, de 
beul, de amigo en de diverse vormen van rechtspraak en bestraffing 
doorheen de eeuwen heen, met de Franse revolutie als schakelpunt. Op 
het einde van de rondleiding wordt ook nog het Justitiepaleis toegelicht. 
Helaas enkel van buitenaf, t.g.v. de geldende coronamaatregelen. 
 

 

12:00 – 13:20 
 

Korte wandeling langs enkele Brusselse bezienswaardigheden.  
Lunchpauze vlakbij de volgende locatie: picknick in de Beeldentuin. 
 

 

13:20 – 15:00 
 

Museumbezoek met gids ‘Fine Arts & Human Rights’ (2 groepen) 
➢ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

 

Dit museumparcours, waarbij kunst in relatie wordt gebracht met 
mensenrechten, kwam tot stand i.s.m. de Belgische afdelingen van 
Amnesty International, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 2018. 
 

 

15:00 – 15:41 
 
15:41 – 16:17 

 

Verplaatsing van het museum naar Station Brussel Centraal. 
Korte wandeling langs enkele Brusselse bezienswaardigheden.  
Treinreis van Brussel naar Aalst. 

 



De leerlingen brengen zeker mee: 
 

• Identiteitskaart (eID) + eventueel zakgeld. 

• Rugzak met lunchpakket, drinkwater, eventueel snacks en schrijfgerief. 

• Een mondmasker. Voorzie best ook een aantal reserve-exemplaren! 

• Kledij aangepast aan de weersomstandigheden, bijv. regenjas bij regenweer. 

• Schoenen geschikt om te wandelen. 
 

De prijs bedraagt € 20 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 extramurale activiteit een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 

Met vriendelijke groet 
 
 
  
Lindsay Stoop & Hannah Cogen Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 


