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Schaarbeek, 18 oktober 2016
Aan de ouders en de leerlingen van 4HW en 4W
Betreft: Extra Muros Activiteit in klasverband o.l.v. T. Horemans
Activiteit: Bibliotheekbezoek
Datum: 27/10/2016
Plaats: ‘Muntpunt’, Bibliotheek Muntplein, Brussel
Begeleidende leerkrachten: T. Horemans en andere begeleider
De kostprijs van de uitstap zit verrekend in de maximumfactuur EMA
Voor het vak Nederlands bezoeken we met de leerlingen van 4ASO in klasverband de grootste Nederlandstalige
bibliotheek van Brussel: Muntpunt. Samen met de leerkracht Nederlands ontdekken de leerlingen dat een
bibliotheek veel meer kan zijn dan een suffe verzamelplaats van oude boeken. Ze leren hoe de bibliotheek in elkaar
zit, wat er allemaal kan, wat je waar kan vinden en hoe het uitleensysteem werkt. Vervolgens gaan de leerlingen
op zoek naar een boek dat hen leuk lijkt en leren daarbij de digitale catalogus te gebruiken. Dit boek lezen ze tijdens
de herfstvakantie. Na het lezen maken ze i.v.m. dit boek enkele opdrachten voor het examen Nederlands.
Verplaatsing:
Heen:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap via het openbaar vervoer
Vertrekuur op school: na het 1ste lesuur, 9:10u
Terug:
De leerlingen komen in schoolverband terug van de uitstap via het openbaar vervoer
Verwacht aankomstuur op school: 12u45
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht.
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: Bibliotheekbezoek Muntpunt op donderdag 27 / 10 / 2016
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas 4HW en 4W:



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 je leerkracht Nederlands

