
Aan de ouders van de leerlingen 3HUWE, 3MOTA, 3LATN en 
3ECWE 

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 
   EMA2 VSANJ 28-3 14-03-2023 
 
EMA2 donderdag 28-03-2023 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Op dinsdag 28 maart 2023 zullen de leerlingen van 3ECWE, 3HUWE, 3LATN en 3 MOTA een 
uitstap maken naar Antwerpen.  
 
 
We volgen onderstaand programma: 
 
Verzamelen op station voor broodjeszaak PANOS vanaf 7u30. 
Telling en verplaatsing naar perron om 7u40. 
 
Vertrek 7u48 met de trein – Aankomst Antwerpen Zuid 9u42 

Voormiddag: 

Groep 1: 15 leerlingen – 15 minuten stappen - Vlinderpaleis: bijwonen raadzitting + uitleg Belgisch 
rechtssysteem – duur 2uur (insteek politiek) https://www.klasopstap.be/recht-en-rechtspraak-het-
gerechtshof-antwerpen  

Groep 2: 17 leerlingen – 30 minuten stappen – Modemuseum: vrij bezoek Mirror mirror: mode en de 
psyche – duur 1u30 (insteek psychologie) https://www.momu.be/nl/tentoonstellingen/mirror-mirror  

Groep 3: 14 leerlingen – 30 minuten stappen – DIVA: geleid bezoek + workshop juweel maken – 
duur 1u30 (insteek wetenschap) https://www.divaantwerp.be/nl/visit/activiteiten/workshop-voor-
klassen-goed-
gegoten?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy52KEmgrqpeQPYIiIIO_OuyysuyNQ3Nx3CdwJ_iaJzh
bjfp2et6P__RoCkGcQAvD_BwE  

Middagpauze aan KMSKA – zelf meegebrachte lunch nuttigen. 12u30-13u00 
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Namiddag: 

13u tot 14u45: Bezoek KMSKA: 2 workshops: Macht van beelden & Teken aan de wand 

https://kmska.be/nl/macht-van-beelden  

https://kmska.be/nl/teken-aan-de-wand  

Stappen naar Antwerpen Zuid 

Trein halen om 15u17 – Aankomst Aalst 17u11 

 
 
De gevolgde workshops passen enerzijds binnen het vak Artistieke Vorming, maar maken deel uit 
van een bredere ontwikkeling. Anderzijds zijn de activiteiten in de voormiddag toegespitst op de 
gekozen studierichting. We laten, indien mogelijk, de leerlingen echter vrij om te kiezen naar eigen 
interesses. De leerling zal via Smartschool op de hoogte gehouden worden. Via de bijgevoegde 
URL’s kan u meer informatie over de specifieke activiteit te weten komen.  
 
 
Meebrengen/voorzien: 

• Kledij aangepast aan de weersomstandigheden 

• Lunchpakket 

• Iets om de lange treinrit op te vrolijken. 
 

De prijs bedraagt € 20,75 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. 

 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Joeri Van Sande Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 
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