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Extramurale activiteit maandag 27 maart 2023 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In het kader van de vrije ruimte “voorbereiding op wetenschappelijk studies”, gaan de leerlingen op 
maandag 27/3 “cursuscruisen” aan de Universiteit Gent, faculteit wetenschappen.  
Dit houdt concreet in dat ze een drietal lessen bijwonen aan de universiteit en plaatsnemen tussen 
de studenten. Een meer realistisch beeld kunnen onze leerlingen niet krijgen van wat 
wetenschappen studeren aan de universiteit nu werkelijk inhoudt! 
  
Concreet programma (campus Sterre) 
* 8u30 -9u45: fysica (1e bachelor geologie) 
* 10u-11u15: organische chemie (1e bachelor biologie)  
* 11u30-12u45: algemene biochemie (bouwstenen van het leven) (1e bachelor 
biotechnologie/biochemie) 
 
Om 13u kunnen we terecht in de studentenresto van de Ugent, campus Sterre. De leerlingen 
kunnen aan een democratische prijs een (warme) lunch aankopen of hun eigen lunch meebrengen.  
 
Praktisch: 
* Trein naar Gent-Sint-Pieters om 7u19, we verzamelen om 7u10 aan de Panos op het 
Stationsplein. Wie later op het traject wenst op te stappen, moet dit vooraf via mail aan mevr. Selis 
laten weten. We stappen ongeveer 15 minuten van Gent-Sint-Pieters naar campus Sterre (voorzie je 
bij slecht weer!). 
* De terugkomst is voorzien rond 14u45. Gezien de leerlingen niet kunnen deelnemen aan de 
normale lessen in de voormiddag, worden eventuele toetsen afgelegd om 14u45, in samenspraak 
met de vakleerkrachten.  
* Meebrengen: schrijfgerief/papier. 
 
Wij verwachten van alle leerlingen een correcte en geïnteresseerde houding.   
 
De prijs bedraagt € 10  (treinticket) 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 activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Dorien Selis Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


