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Extramurale activiteit dinsdag 28 maart 2023 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen aardrijkskunde en Frans, organiseren we op dinsdag 28 maart voor de 
leerlingen van het 2e jaar een uitstap naar Brussel. Daar voorzien we een gegidste leerwandeling in 
de Brusselse binnenstad onder begeleiding van ‘Clipperreizen’ in het teken van de Franse taal. 
Alsook brengen we er een bezoek aan het interactieve museum ‘BELEXPO’.  
 
Verschillende leerinhouden uit de lessen aardrijkskunde en Frans worden toegepast tijdens deze 
daguitstap. Bij BELEXPO zullen de leerlingen op een interactieve manier uitgedaagd worden om na 
te denken over de steden en het klimaat van de toekomst. Tijdens de wandeling zal de gids ons in 
het Frans wegwijs maken doorheen het centrum van Brussel en halt houden bij verschillende 
stripfiguren. Door middel van opdrachten zullen de leerlingen vragen moeten stellen aan 
voorbijgangers. De nadruk ligt hierbij op het durven spreken in een vreemde moderne taal. 
 
Gezien ons grote aantal leerlingen in het tweede jaar, zijn wij genoodzaakt om de groep te splitsen 
in twee delen. Deze zullen dan elk op hun beurt nog eens opgedeeld worden tijdens de activiteiten. 
Alle leerlingen dienen op de school aanwezig te zijn om 8u25. 
 

Leerlingen DEEL I Leerlingen DEEL II 

2 MTWE 1                    2 MAWE 1 
2 MTWE 4                    2 MAWE 4 
2 SPRT 2                      2 LATN 

2 MAWE 2                2 ECOR 4               2 STEM 2                      
2 STEM 4                 2 ECOR 1               2 STEM 1 
2 SPRT 1 

Programma: 

8u25 Verzamelen op de speelplaats. 

9u13-9u50 Trein van Aalst naar Brussel-
Centraal 

10u00 Leerwandeling met gids 

12u00 Aankomt op Grote Markt 
lunchen en verplaatsen naar 
tweede activiteit 

12u20-12u50 wandelen naar museum 

13u00 Interactief museum BELEXPO 

15u37 Trein van Brussel-Noord naar 
Aalst 

Voorziene aankomst Aalst 16u20 
 

Programma: 

8u25 Verzamelen op de speelplaats. 

8u43-9u25 Trein van Aalst naar Brussel-
Noord 

9u30-9u50 wandelen naar museum 

10u00 Interactief museum BELEXPO 

12u00-12u30 Wandelen naar Grote Markt 

12u30 Aankomt op Grote Markt 
lunchen 

13u00 Leerwandeling met gids 

15u41 Trein van Brussel-Centraal naar 
Aalst 

Voorziene aankomst Aalst 16u20 
 

 
 

De leerlingen brengen mee: 

• Lunchpakket is verplicht. 

• Aangepaste kledij, alsook stevige 
stapschoenen. 

• Schrijfplankje met schrijfgerief. 

• Smartphone kan gebruikt worden voor 
enkele opdrachten. 

• Goed humeur. 
 

 
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 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 
 
 
Aurélie Bourda 
Wout Dujacquier Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 


