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Beste ouder 
Beste leerling 
 

Tijdens deze EMA trekken de leerlingen van 5 MTWE LAWE SPWE naar hogeschool Odisee, 
meerbepaald de technologiecampus die zich in Aalst/Nieuwerkerken bevindt. Om de dag te starten 
krijgen de leerlingen een beknopte uitleg over de mogelijke richtingen binnen het luik technologie en 
wat het studeren aan Odisee én dicht bij huis inhoudt.  
 
Ze doen tijdens deze dag 2 workshops binnen de bacheloropleidingen bouw en elektromechanica. 
De nijpende tekorten op de arbeidsmarkt aan technisch geschoolde bachelors, maken deze 
workshops brandend actueel en kunnen onze leerlingen hopelijk aanmoedigen om ook deze 
richtingen te overwegen wanneer zij op het einde van het secundair onderwijs een studiekeuze 
maken m.b.t. het hoger onderwijs.  
 
Tijdens de middagpauze krijgen de leerlingen de mogelijkheid om te lunchen in het 
studentenrestaurant en de campus te ontdekken. 
 
Programma: 
8u15: Aanwezig aan Panos op stationsplein en aanmelden bij mevr. Selis. Iedereen komt eerst naar 
hier! Wie wil kan met zijn of haar fiets (aan de hand) meestappen naar Odisee. 
 
8u30-12u15: uitleg en workshop 1 
12u15-12u45: middagpauze 
12u45 -16u: workshop 2 
Einde omstreeks 16u10. 
 
Meebrengen: 
Lunchpakket mag, maar de leerlingen kunnen ook tegen het voordelige studententarief eten in de 
resto van Odisee. 
Verzorgde kledij (in overeenstemming met de kledijregels op school), stevig schoeisel en een 
paraplu/regenjas zijn een must, want we moeten wandelen 
 
Wie wil mag vanaf Odisee vertrekken naar huis, de leerkrachten stappen terug naar het 
Stationsplein.  
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een leerrijke en inspirerende ervaring wordt. 

Prijs: deze EMA is gratis. 
 
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 


