KONINKLIJK ATHENEUM
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Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
02/241.31.08
info@kahiel.be

Schaarbeek, 24 oktober 2016
Aan de ouders en de leerlingen van 6ASO/TSO
Betreft: Extra Muros Activiteit in klasverband o.l.v. B. Dierickx
Activiteit: Docufilm Son of Saul
Datum: 30/01/2017
Plaats: Cinema Galeries, Hubertusgalerijen, Brussel
Begeleidende leerkrachten: B. Dierickx, P. Van de Velde, I. Donckerwolcke, P. Verhelst e.a.
De kostprijs van de uitstap zit verrekend in de maximumfactuur EMA
In het kader van de vakken Nederlands en Geschiedenis bekijken we met de zesdejaars in Cinema Galeries de
prijzenwinnende docufilm ‘Son of Saul’ (Laszlo Nemes, 2015). Deze aangrijpende film brengt de judeocide tijdens
Wereldoorlog Twee in herinnering vanuit een tot nog toe onderbelicht standpunt. We volgen als kijkers het
wedervaren van Saul Ausländer, een Hongaarse gevangene die gedwongen deel uitmaakte van een
Sonderkommando. De regisseur volgt zijn protagonist op de rug en we zien alles door zijn ogen. 'Son of Saul' is
tegelijk een schokkende insidergetuigenis van de dagelijkse gruwel in de uitroeiingskampen van de nazi's, maar
ook een hallucinante cinematografische krachttoer.
Verplaatsing:
Heen:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap via het openbaar vervoer
Vertrekuur op school: 9u10 (1e lesuur = gewoon les!)
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: Docufilm Son of Saul op 30 / 1 / 2017
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas ..................................... (naam 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 terugbezorgen aan de leerkracht Nederlands

