
Aan de ouders van de leerlingen van 6HUWE 

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 6huwe Guislain 26-1-23.docx 16-01-2023 
 
 
Bezoek Guislainmuseum Gent donderdag 26-01-2023 
 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 
Op 26 januari brengen we in de voormiddag een bezoek aan het Dr. Guislain Museum in Gent.  
Eerst bekijken we, onder begeleiding van een professionele gids, de tentoonstelling ‘mirror mirror’. In ‘mirror 
mirror’ brengt MUSEUM DR. GUISLAIN uitzonderlijke kunstenaars bij elkaar die elk op hun eigen manier 
kleding of textiel gebruiken om zichzelf een plaats in de wereld te geven. In een onverwachte dialoog tussen 
kunstinstallaties en avant-garde mode worden thema’s belicht als bodydysmorphia, de gelaagde betekenis en 
geschiedenis van menselijke replica’s zoals popjes en mannequinpoppen en de symbiose tussen kunst, mode 
en technologie in de vorm van cyborgs en avatars. 
Na de tentoonstelling kunnen de leerlingen de vaste collectie ‘op losse schroeven’, over de geschiedenis van 
de psychiatrie, zelfstandig bezoeken. 
 
Programma:  

• 8.30u: verzamelen aan het station van Aalst (ter hoogte van Panos)  
• 8.49u: Trein naar Gent Sint-Pieters (daarna nemen we verder de tram naar het museum) 
• 10.00u: Rondleiding met gids  
• 12.15u: Vertrek vanuit het museum naar het station 
• 13.12u: Trein in Gent Sint-Pieters richting Aalst 
• 13.40u: Geplande aankomst terug op school 

 
De leerlingen dienen een lunchpakket te voorzien. Er is geen tijd om onderweg een broodje of dergelijke te 
kopen. We eten op de trein bij vertrek in Gent.  
 
De prijs bedraagt 10 euro en wordt verrekend via het voorschot.  
 
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 
De deelname aan extra-murosactiviteiten is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden 
afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 

Met vriendelijke groet 

 
 
Naomi De Pauw en Orphelia Kiekens Marie-Paule Haegeman 

Projectleiders Directeur 


