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Schaarbeek, 5 februari 2020
Aan de ouders van de leerlingen van 3 ASO, 3 TSO
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. T. Dekuyscher, M. Hotterbeekx
Activiteit: Film 'Eight grade'
Datum: donderdag 20 februari 2020
Plaats: Cinema Palace (Anspachlaan 85, 1000 Brussel)
Begeleidende leerkrachten: T. Dekuyscher, M. Hotterbeekx
De dertienjarige Kayla (Elsie Fisher) wordt gevolgd in haar laatste schooljaar voor ze naar High School gaat. In haar
vlogs, die door niemand bekeken worden, geeft ze vastberaden adviezen over volwassen worden en hoe je dat een
beetje zelfverzekerd kunt doen. In het echte leven staat ze echter aan de zijlijn en vindt maar moeilijk aansluiting bij
haar leeftijdgenoten, laat staan de jongen op wie ze verliefd is. Kayla wil niets liever dan zichzelf zijn, maar hoe doe je
dat? Daar probeert ze achter te komen terwijl ze navigeert langs pijnlijke zwemfeestjes, een vader die er helemaal
niks van begrijpt, populaire pestkoppen en ongewenste avances.
Na de première tijdens het Sundance Film Festival, waar Eighth Grade de publieksprijs won, veroverde Kayla de
harten van de bezoekers met haar naïviteit, kwetsbaarheid en onhandigheid die soms ongemakkelijk is om naar te
kijken, maar waar je al helemaal niet van wilt wegkijken.
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: 9u00
Terug:
o De leerlingen komen in schoolverband terug van de uitstap
Verwacht aankomstuur op school: voor zesde lesuur
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
Johan Schellemans
Directeur

Uitstap: .............................................................................................................................................. op …… / …… / 201…
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 leerkracht

