Westmalle, 8 januari 2018

Betreft: excursie naar Leuven voor de leerlingen van 5 HUWE

Geachte ouders
Beste leerling

Op donderdag 11 januari 2018 brengen de leerlingen van 5 HUWE in het kader van het vak
cultuurwetenschappen een bezoek aan Leuven.
De leerlingen volgen die dag enkele inleidende colleges filosofie aan de KU Leuven. Dit kadert in het project
Junior College Filosofie waar we met onze leerlingen van 5 HUWE aan deelnemen. Junior College is een
initiatief van de KU Leuven om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. De leerlingen worden
uitgedaagd om hun intellectuele grenzen te verkennen en hun belangstelling voor wetenschap en onderzoek
te exploreren. Ze leren zichzelf, hun interesses en hun eigen potentieel beter inschatten. Junior College wil
zo enerzijds een brug slaan tussen de laatste jaren van het secundair onderwijs en de universiteit en
anderzijds de studiekeuzebekwaamheid bevorderen.
Het transport verloopt met het openbaar vervoer, daarom enkele praktische mededelingen en afspraken.
D E H E E N R E I S (met de trein van Antwerpen naar Leuven)


De leerlingen komen zelfstandig naar Antwerpen. Plaats van afspraak in Antwerpen is de lokethal van
het Centraal Station, ten laatste om 8.10 uur. Uiteraard is het belangrijk dat iedereen zich stipt aan dit
uur van afspraak houdt; tijdens de treinreis moeten wij immers in groep blijven.

DE TERUGREIS


Wij hopen ergens tussen 17.00 en 17.30 uur met de trein terug in Antwerpen aan te komen. De leerlingen
gaan van daaruit op eigen kracht weer naar huis.

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen iets eten in het studentenrestaurant Alma of ergens in het
stadscentrum.
De onkosten voor deze excursie worden geraamd op € 15,00 en komen op de volgende schoolrekening.
We zijn ervan overtuigd dat deze dag een aangename en leerrijke ervaring zal zijn.

Met vriendelijke groeten

R. De Smedt
leraar cultuurwetenschappen

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Sint-Jan Berchmanscollege  Westmalle  tel. 03 312 98 98  e-mail: college@sjbmalle.be
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

