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Geïntegreerde werkperiode (GWP) van 15-05-2023 tot en met 17-05-2023 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Op 15, 16 en 17 mei 2023 wordt aan alle tweedejaars de kans geboden om deel te nemen aan een 
geïntegreerde werkperiode (GWP). Voor het eerst bieden we dit jaar twee locaties aan. 
 
De eerste mogelijkheid is de gekende succesformule in het pittoreske dorp Bohan. We verblijven in 
de J-Club De Knapzak. Dit prachtige vakantiehuis in de Ardennen is omringd door natuur en avontuur. 
De bosrijke omgeving is vaak al een belevenis op zich. Het programma zal een mix zijn van 
buitensport, avontuurlijk spel en ontspanning. 
 
De tweede locatie bevindt zich in Deurne, aan de voet van Antwerpen. Voor deze primeur verblijven 
we in het koetshuis van kasteel Boterlaerhof. Dit gerenoveerde pareltje ligt vlak bij het Rivierenhof 
waardoor het programma een mix zal zijn van cultuur, natuur, ontspanning en stadsontdekking. 
 
De kostprijs zal voor beide locaties 205 euro bedragen. Hierin is het volgende inbegrepen: de busreis, 
verblijf, alle maaltijden en alle activiteiten. 
 
Aangezien de bussen en het verblijf tijdig gereserveerd moeten worden, is het voor ons belangrijk te 
weten wie meegaat. Voor de thuisblijvers wordt een alternatief programma uitgewerkt. Uw 
zoon/dochter zal op woensdag 19-10-2022 om 19.00u. een enquête via Smartschool ontvangen. 
Gelieve om zijn/haar keuze te maken en hier vooraf over te overleggen aangezien de keuze 
definitief is. 
 
Opgelet: De keuze kan je nadien niet meer wijzigen. De enquête sluit af op vrijdag 21-10-2022 
om 19.00 u. 
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