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Schaarbeek, postdatum
Aan de ouders van de leerlingen van 4 ASO
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. B. Dierickx
Activiteit: Theatervoorstelling Tiresias
Datum: 28/2/2019
Plaats: Brussels Parlement
Begeleidende leerkrachten: B. Dierickx, P. Vander Beken, V. Vlerick en G. Van den Steen
Tiresias is één van de boeiendste theaterpersonages uit de Griekse oudheid. Zijn verhaal begint wanneer hij
gepassioneerd staat te gluren naar de oogverblindende godin Athena, die naakt aan het baden is. Als straf maakt
ze hem blind, maar in ruil geeft ze hem de gave in de toekomst te kijken.
Deze theaterproductie draait om het verschil tussen ‘blind zijn’ en ‘niet zien’. In onze hedendaagse enscenering
roept dit eeuwenoude verhaal ook vragen op over anders zijn. Tiresias zelf wordt gespeeld door een blinde acteur.
Zijn personage zet aan tot reflectie: het vanuit een ander standpunt ‘bekijken’ van onze samenleving.
De kostprijs van de uitstap zit in de maximumfactuur EMA
Verplaatsing:
Heen:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: 11u55
Terug:
De leerlingen komen mits ouderlijke toestemming zelfstandig terug van de uitstap (einduur 15u)
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: Theatervoorstelling Tiresias op 28 / 02 / 2019
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas: ...........................................................................................................................................................................




neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
geeft toestemming aan zoon/dochter om op zelfstandige basis naar huis terug te keren
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.

