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Schaarbeek, 12 september 2016
Aan de ouders van de leerlingen van het tweede jaar
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. Dewi Bourguignon
Activiteit: ‘The Idol’ - film
Datum: vrijdag 30 september 2016
Plaats: Cinema Galeries - Brussel
Begeleidende leerkrachten: Dewi Bourguignon en de leerkrachten van het tweede jaar
De kostprijs van de uitstap zit in de maximumfactuur EMA
Verplaatsing:
Heen:
o De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: tijdens de lesuren
Terug:
o De leerlingen komen in schoolverband terug van de uitstap
Verwacht aankomstuur op school: tijdens de lesuren.
Bij aankomst terug op school nemen de vier klassen deel aan hun KLASDAG. Samen met de
respectievelijke klastitularissen nemen ze deel aan diverse teambuildingsactiviteiten.

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: Film ‘The Idol’ ......................................................................................................................... op 30/ 09 / 2016…
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
geeft wel / niet (schrap wat niet past) de toestemming aan mijn zoon/dochter (schrap wat niet past) om zich zelfstandig
te verplaatsen naar / van (schrap wat niet past) de uitstap

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

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan Dewi Bourguignon

