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Schaarbeek, 1 oktober 2018
Aan de ouders van de leerlingen van 4 ASO
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. B. Dierickx
Activiteit: Dansvoorstelling UFO
Datum: 25/10/2018, 10u30 aanvangsuur
Plaats: Zinnema - Anderlecht
Begeleidende leerkrachten: B. Dierickx, P. Van der Beken, J. Robinet, V. Vlerick

In het kader van het vak Nederlands en de vakoverschrijdende eindtermen socio-culturele samenleving
brengen de leerlingen van 4ASO binnenkort een bezoek aan de dansvoorstelling UFO.
Deze voorstelling, waar oud-leerling en professioneel choreograaf Ish Ait Hamou aan meewerkte,
onderzoekt de verschillende aspecten van wat het is om eerste en tweede generatie immigrant,
buitenstaander, tweederangsburger te zijn. Leven en gedijen in de diaspora, maar tegelijkertijd dromen
van ‘Thuis’. Verhalen van verlangen, verlies, liefde en groeiende sociale en politieke bewustwording ...
De kostprijs van de uitstap zit in de maximumfactuur EMA
Verplaatsing:
Heen:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: 9u10
Terug:
De leerlingen komen in schoolverband terug van de uitstap
Verwacht aankomstuur op school: 13u
De kostprijs van een verplaatsing binnen Brussel valt ten laste van de leerling, een verplaatsing buiten
Brussel zit vervat in de maximumfactuur EMA.
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht. Evaluatie van de bereikte eindtermen wordt meegeteld bij het dagelijks werk of examencijfer op
het rapport.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens de uitstap en tijdens de verplaatsing heen en terug,
ongeacht of de uitstap binnen of buiten de schooluren valt.
Met de meeste achting
An Janssens
Directeur

Uitstap: Dansvoorstelling UFO op 25 /10 / 2018
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas: ...........................................................................................................................................................................



neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is

Datum: .......................................................

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan dhr. Dierickx.

