Westmalle, 11 september 2018

Betreft: vervolg project ‘geneesmiddelontwikkeling’ door Janssen Pharmaceutica
Geachte ouders
Beste leerling
In samenwerking met Janssen Pharmaceutica organiseerden we vorig jaar een leertraject rond
geneesmiddelontwikkeling. Het voorgestelde leertraject belicht de verschillende facetten in de
ontwikkeling van geneesmiddelen, waarbij de focus ligt op de behandeling van kanker.
Dit ganse ontwikkelingsproces gaat van het begrijpen van de ziekte, het vinden van een veilig product, de
bescherming van de uitvinding (patent) tot de opvolging van de patiënt waarbij de verbetering van de
levensduur en levenskwaliteit centraal staan.
Het project bestaat uit een combinatie van informatiesessies, een labobezoek, rondetafelgesprekken met
werknemers en een bezoek aan de productie-eenheid in Geel. Er waren 3 sessies voorzien. Vorig jaar
hebben we reeds de eerste twee sessies mogen volgen. De laatste sessie gaat door op maandag
24 september van 13.00 tot 17.00 uur. Het aangegeven einduur is een streefuur.
De leerlingen gaan op eigen kracht naar Janssen Pharmaceutica (Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse). Ze
nemen lijnbus 410 van 12.16 uur in Westmalle centrum (voor bakkerij Brosens) en ze stappen af aan de
halte voor het bedrijf (Heibergstraat, tegenover Lidl), waar de begeleidende leerkrachten de leerlingen
zullen opwachten. Er wordt in het bedrijf tijd voorzien om te lunchen. Na afloop keren de leerlingen
zelfstandig huiswaarts. Voor de terugrit naar Westmalle is er een bus om 17.15 uur. Deze komt om
17.37 uur aan in Westmalle.
We willen wel onderstrepen dat de lessen op school gewoon doorgaan en dat de deelnemers de gemiste
leerstof zelfstandig moeten verwerken.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit initiatief voor de leerlingen een leerrijke ervaring zal worden.
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Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

