
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van 6 ECWE LAWE LAWI WEWI SPWE 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
uw bericht van ons kenmerk   datum 
 Brief EMA1 6 6ECWE LAWE LAWI WEWI SPWE SELID.docx 6-10-2022 
 
Extramurale activiteit donderdag 6 oktober 2022 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
 
Tijdens deze EMA trekken de leerlingen naar de Hogeschool Gent, meer bepaald campus Vesalius, waar de 
opleidingen in het departement gezondheidszorg gesitueerd zijn. Enerzijds krijgen de leerlingen een beknopte 
uitleg over de mogelijke richtingen en wat het studeren aan Hogent inhoudt en anderzijds verdiepen ze zich in 
de richting audiologie/logopedie door het volgen van een workshop m.b.t. taal- en spraakproblemen. In de 
namiddag zetten we in op sensibilisering m.b.t. gehoorschade, een brandend actueel item in de leefwereld van 
jongeren. Tijdens de middagpauze krijgen de leerlingen ook de mogelijkheid om de studentresto en campus te 
ontdekken. 
 
Programma: 
8u35:  Aanwezig aan Panos op stationsplein en aanmelden bij mevr. Selis 
8u49: Trein naar Gent-Sint-Pieters  
10u-12u: Algemene uitleg werking Vesalius + workshop “spraak- en taalproblemen” 
12u-13u30: Middagpauze 
13u30-15u30: Workshop gehoorschade 
Voorziene aankomst in Aalst omtrent 16u45. 
 

Meebrengen: 

• Lunchpakket mag, maar de leerlingen kunnen ook tegen het voordelige studententarief eten in de 
resto van Hogent.  

• Verzorgde stadskledij (in overeenstemming met de kledijregels op school), stevig schoeisel en een 
paraplu/regenjas zijn een must, want we moeten 2x een stukje wandelen.  

• Wie een lijnabonnement (Buzzypas) heeft, neemt deze mee. Op die manier wordt er geen 2x tram 
aangerekend.  

• Wie vroeger op het traject wenst af te stappen (Wetteren, Lede, ...) in de terugreis, moet dit vooraf via 
mail laten melden door de ouders aan mevr. Selis. Indien niet, reis je mee tot Aalst. 
 

De prijs bedraagt € 15 en wordt verrekend via het voorschot.  
 

Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden 
afwezig is, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling.  
 

We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.  
 

Met vriendelijke groeten  
 

Dorien Selis  Marie-Paule Haegeman 
Projectleider  Directeur 


