
 

      
      
            6 maart 2020 
         
Excursie ANTWERPEN, derde jaren 
 
Geachte ouders, beste leerling 
 
Graag willen wij onze leerlingen van het derde jaar, in het kader van de lessen geschiedenis, kennis laten maken met de oude 
binnenstad van Antwerpen of de oorspronkelijke ‘Stad aan de Stroom’. 
Tijdens deze mini-excursie verkennen de leerlingen, in groepen, het oude centrum van Antwerpen via een uitgestippelde 
stadswandeling. Tijdens de wandeling worden verschillende opdrachten uitgevoerd (oriënteren, observeren, zoeken naar 
informatie, interviewen, …) in combinatie met een fotorally.  
 
De excursie gaat telkens door op een woensdagvoormiddag:  
voor de leerlingen van 3H, 3HWa, 3HWb, 3Eb en 3WSa               op woensdag 22 april 2020 
voor de leerlingen van 3Wa, 3Wb, 3TW, 3Ea en 3WSb   op  woensdag 29 april 2020 
 
De leerlingen nemen het volgende mee: 

 een schrijfplank en schrijfgerief. De excursiegids wordt ter plaatse bezorgd. 
 een plastieken mapje in geval van slecht weer 
 identiteitskaart 
 abonnement, lijnkaart of geld voor het openbaar vervoer 
 gsm met fotofunctie (min. 2 per groep). Enkel te gebruiken voor foto-opdrachten en in noodgevallen! 

 
Ook al hopen we op schitterend weer, goede stapschoenen en aan de weersomstandigheden aangepaste kledij zijn 
noodzakelijk. Als vanzelfsprekend blijft het schoolreglement van toepassing (m.a.w. rook- en alcoholverbod, geen eten, 
drinken en gsm tijdens lesuren...). 
 
In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) wordt verwacht dat leerlingen gebruik kunnen maken van “eigen 
en openbaar vervoer op een veilige manier”. De leerlingen verplaatsen zich daarom op eigen kracht naar Antwerpen en 
worden ten laatste om 9 uur voor de ingang van de kathedraal (Handschoenmarkt) verwacht. Het is niet de bedoeling dat 
leerlingen alleen reizen maar wel dat ze afspreken in groepjes. Indien dit niet spontaan lukt, wordt dit gemeld aan de 
leerkracht die dan de nodige contacten zal proberen te leggen. Leerlingen die niet op eigen kracht (en dit enkel in zeer 
uitzonderlijke gevallen) in Antwerpen kunnen geraken, worden ten laatste om 8 uur op school verwacht en zullen vandaar 
met het openbaar vervoer begeleid worden door een leerkracht.  
 
Het einde van de excursie is voorzien ten laatste om 11.40 uur, waarbij we verzamelen op de Grote Markt in Antwerpen. 
Hier geldt dezelfde regeling: de leerlingen keren zelfstandig huiswaarts, tenzij de ouders begeleiding naar het GIB wensen.  
 
Gelieve ten laatste dinsdag 31 maart uw voorkeur voor de verplaatsing van en naar Antwerpen (zelfstandig of begeleid) aan 
te geven in de enquête die u binnenkort in een Smartschoolbericht zal ontvangen.  
 
Wij hopen met deze excursie de blik van onze leerlingen op de binnenstad te verruimen, voorbij de populaire Keyserlei en de 
Meir! 
 

Bij deze uitstap worden naast vakgebonden leerplandoelen ook vakoverschrijdende  

eindtermen (VOET) nagestreefd uit de volgende context(en): Sociorelationele ontwikkeling - Socioculturele samenleving- 

Lichamelijke gezondheid en veiligheid - Omgeving en duurzame ontwikkeling 

 
Met vriendelijke groeten 
              
R. Thiers , E. Lavrysen, T. Van Looy        N. Vermeiren 
Leerkrachten geschiedenis        Directie 


