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Beste ouders 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen biologie omtrent biotechnologie en plantenveredeling, trekken de 
leerlingen van 6 WEWI op maandag 2 mei 2022 naar de Gentse Floraliën.  
Deze wereldvermaarde expo vindt slechts om de tien jaar plaats en het is dus een unieke kans voor 
onze leerlingen om de pracht van bloemen en planten te ervaren én inzicht te krijgen in de 
wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent modificatie van gewassen. 
 
De workshop “Van DNA tot plant” die ze daar eveneens volgen, wordt gegeven door docenten van 
de Gentse Hogeschool, departement Biowetenschappen en Industriële Technologie (DBT). 
 
Programma:  
10u00-11u: Workshop  
11u30 tot 13u15: bezoek Floraliën 
 
Op https://floralien.be/nl/welkom-op-de-website-van-de-floralien/ kan alvast meer informatie 
teruggevonden worden.  
 
Praktisch:  
De leerlingen worden om 8u35 verwacht op het stationsplein (Panos) en melden zich aan bij mevr. 
Selis. Ze moeten die dag dus NIET eerst naar school komen.  
 
Trein richting Gent om 08u49, terugkomst in Aalst voorzien om 14u15. Vanzelfsprekend gaan de 
leerlingen dan weer naar school tot 15u30.  
 
Voorzie een paraplu of regenjas indien nodig, het is ongeveer tien minuten stappen van Gent Sint-
Pieters tot aan het ICC in het Citadelpark.  Er zal niet veel tijd zijn om ergens eten/drinken te kopen, 
dus een eigen lunchpakket is noodzakelijk. 
 
Wij verwachten van alle leerlingen een correcte en mature houding.  
Kostprijs:  deze uitstap kost 12 euro per leerling (toegang en trein) 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. 
Wij hopen dat deze activiteiten een aangename en leerrijke ervaring vormen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Dorien Selis      Marie-Paule Haegeman 
Projectleider       Directeur 
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