PROJECTDAGEN
VOOR ALLE LEERLINGEN 1MS

Goede afspraken,
goede vrienden
Een leeruitstap is een les buiten de school.
Daarom ben je altijd en stipt aanwezig.
Zorg dus dat je 10 minuten voor het aangeduide
vertrekuur op school bent.
Een leeruitstap is een ernstig leermoment.
Daarom breng je geen storende, waardevolle,
nutteloze of misplaatste voorwerpen mee.
Op een leeruitstap ontmoet je andere mensen.
Daarom ben je extra beleefd en toon je respect.
Elke leeruitstap vraagt een andere voorbereiding.
Lees daarom je maandagenda en info aandachtig.
Dus best vooraf! Dan ben je goed voorbereid.
Een leeruitstap is geen carnavalsfuif.
Gewone kledij op de gewone activiteiten,
sportkledij op de sportmomenten!
Jammer, maar helaas...
We zeggen het niet graag,
maar we blijven duidelijk:
volg je deze afspraken of nog andere
richtlijnen van je leraren niet, dan zullen
wij jammer genoeg je ouders contacteren.
Later volgt dan nog een gepaste sanctie.

Culinaire afspraak
Tijdens de projectdagen kan je op
school geen broodjes bestellen.
Je zorgt zelf voor je lunchpakket.
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EERSTEJAARS
Dag van het atelier
donderdag 28 april

Atelier crea
RUNWAY UPCYCLING CHALLENGE
Samen met de vakleraren van atelier crea ontwerpen de leerlingen van het keuzevak atelier
crea met afgekeurde mondmaskers en andere
(on)gebruikte overbodige materialen kleding en
accessoires.

Wanneer?

Atelier talen
STRIPMUSEUM

donderdag 28 april (9.30 - 15.00 u.)

Waar?
Op school

Op een creatieve manier bezoeken de leerlingen
het stripmuseum in Brussel en gaan ze in de namiddag op zoek in de stad naar stipmuren verborgen op pleintjes en verrassend mooie straten.

Waar verzamelen?

Wanneer?

Grote speelplaats

donderdag 28 april (8.45 - 16.30 u.)

Welk vervoer?

Waar?

Tram

Brussel

Wat meebrengen?

Waar verzamelen?

lunchpakket en drankje

Inkomhal station Antwerpen-Berchem: 8.45 u.

afgekeurde en ongebruikte mondmaskers
restjes textiel, oude kleding,
knopen en linten, naald en draad

Wat meebrengen?
rugzakje
mondmasker (voor op de trein)
lunchpakket en drankje
zonnecrème (eventueel en hopelijk)
aangepaste kledij bij regenweer
fototoestel of smartphone per groepje
eventueel wat zakgeld
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Atelier wetenschappen
PAIRI DAIZA
Samen met de vakleraren gaan de leerlingen op
zoek naar de dieren die onderwerp waren van
de voorbije lessen. Ook de nieuw aangelegde
plantsoenen en dierenverblijven alsook de voedermomenten zijn leuk om te zien. Voor alle dierenliefhebbers wat wils in de mooiste dierentuin
van Europa, Pairi Daiza.

Wanneer?
donderdag 28 april (7.45 - 19.30 u.)

Atelier techniek praktijk +1B
RUIMTEVAARTINGENIEURS
De leerlingen ontpoppen zich tot echte ruimtevaartingenieurs. Ze bouwen in groepjes een raket
die ze op het einde van de dag zo hoog mogelijk proberen te lanceren. Ze proberen hierbij de
zwaartekracht te verslaan.

Waar?
Pairi Daiza

Waar verzamelen?
Busverzamelplaats

Wat meebrengen?
rugzak
lunchpakket en drankjes

Wanneer?

tussendoortjes

donderdag 28 april (9.00 - 15.00 u.)

schrijfgerief
smartphone

Waar?

schrijfmap

Op school

zonnecrème (eventueel en hopelijk)
aangepaste kledij bij regenweer

Waar verzamelen?

mondmasker

Grote speelplaats

Wat meebrengen?
lijmstift
plakband
schaar
kleurpotloden/stiften
lege PET-fles
lunchpakket en drankje
tussendoortjes
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Dag van het lab
vrijdag 29 april

Digilab
ROBOTLAND

Atelier Latijn
Met behulp van de resultaten van archeologisch
onderzoek zijn in Archeon drie tijden gereconstrueerd uit het Nederlandse verleden: de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Aan de hand van een boekje met vragen gaan
de leerlingen op ontdekking. Ze kunnen ook aan
den lijve ondervinden hoe het eraan toe ging
door deel te nemen aan driloefeningen op het
forum, gladiatorenleraren te ontmoeten, door
hun arm te laten masseren in het badhuis, door
een rondleiding te volgen gegeven door een
echte Romein of door de tempelceremonie van
Nehalennia te volgen. Op het einde van de dag
gaan we naar een gladiatorengevecht in het amfitheater kijken.

We bezoeken met de leerlingen van het keuzevak digilab ‘Robotland’, een technologisch park
dat leerlingen de kans geeft om via o.a. Virtual
Reality kennis te maken met de nieuwste technieken in transport en robotica om zo praktisch
aan de slag te gaan met de kennis waarmee ze
tijdens de lessen in contact komen.

Wanneer?
vrijdag 29 april (8.30 - 16.40 u.)

Waar?
Robotland, Essen

Waar verzamelen?
Grote speelplaats

Wanneer?
donderdag 28 april (8.00 - 18.00 u.)

Wat meebrengen?
rugzak

Waar?

lunchpakket en drankje

Archeon

mondmasker

Waar verzamelen?
Graffitimuur aan de doorgang

Wat meebrengen?
rugzak
lunchpakket en drankjes
schrijfgerief (eventueel schrijfplankje)
zonnecrème (eventueel en hopelijk)
aangepaste kledij bij regenweer
eventueel wat zakgeld
mondmasker
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Ecolab
HET ZWIN
De leerlingen van het keuzevak ecolab gaan in
natuurpark het Zwin te Knokke-Heist op stap met
een ervaren gids. Hij neemt ons mee in de boeiende wereld van de vogels, het park, de slikken
en de schorren.

Wanneer?
vrijdag 29 april (7.40 - 17.00u.)

Fotolab, muzieklab en theaterlab

Waar?
Natuurpark het Zwin te Knokke-Heist

VOORSTELLING EN BERKENRIJS

Waar verzamelen?
Grote speelplaats

Wat meebrengen?
rugzak
lunchpakket en drankjes
tussendoortjes
stevige wandelschoenen
zonnecrème (eventueel en hopelijk)
aangepaste kledij bij regenweer

De leerlingen van fotolab, muzieklab en theaterlab bekijken in de voormiddag de voorstelling ‘De
meisje’ met een voor- en nabespreking. Daarna
gaan de leerlingen van theaterlab naar Berkenrijs
voor een dansvoorstelling en dansworkshops.
De leerlingen fotografie gaan aan de slag met
een creatieve foto-opdracht. De leerlingen van
muzieklab maken in de namiddag een videoclip
in en rond de schoolgebouwen.

verrekijker (als je dit hebt)

Wanneer?

mondmasker

vrijdag 29 april (9.00 - 15.30 u.)

Waar?
Op school en Berkenrijs

Waar verzamelen?
Kleine speelplaats

Wat meebrengen?
lunchpakket en drankjes
gemakkelijke kledij
sportschoenen
tussendoortje
opgeladen iPad, rubberen
laarzen (voor muzieklab)
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Latijn 4 uur
PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS
De leerlingen bekijken eerst de film “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief”, een
Amerikaanse fantasy-avonturenfilm uit 2010. De
film is gebaseerd op een boek van Rick Riordan.
Nadien wordt de film besproken en maken de
leerlingen hier nog een aantal opdrachten rond.

Wanneer?
vrijdag 29 april (9.00 - 15.30 u.)

Sportlab
MEGA BOUNCE EN KLIMZAAL BLOK
Voor deze sportieve dag gaan de leerlingen afwisselend naar een trampolinehal waar ze naar
hartenlust kunnen springen alsook naar klimzaal
Blok om kennis te maken met boulderen.

Wanneer?

Waar?
Op school

Waar verzamelen?
aan de stip van lokaal 103

Wat meebrengen?
tekenpapier

vrijdag 29 april (9.30 – 15.00 u.)

lunchpakket en drankjes
potlood

Waar?

gom

Mega Bounce en klimzaal Blok

stiften of kleurpotloden

Waar verzamelen?
Grote speelplaats (leerlingen kunnen ook
rechtstreeks gaan mits toestemming van
de ouders. Leerlingen en ouders ontvangen
hier van de leraren LO nog een mailtje over.)

Wat meebrengen?
rugzak
lunchpakket, drankjes en tussendoortjes
sportkledij
indoor sportschoenen met rode veters
trampolinesokken (anti-slip)
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De Schorre en
De Blikfabriek
maandag 9 of dinsdag 10 mei

Alle leerlingen 1MS

In het kader van de lessen natuurwetenschappen
gaan de leerlingen van het eerste jaar een halve
dag met de autocar naar het natuur- en sportgebied ‘De Schorre’ in Boom. De andere halve
dag vertoeven zij in de Blikfabriek waar ze ofwel
naar het skate depot gaan of op het hoogteparcours hun grenzen gaan verleggen. De leerlingen moeten stipt op het aangeven uur van hun
klas op school zijn. Alle concrete informatie over
de excursie in de Schorre krijgen zij via de vakleraren natuurwetenschappen in de lessen zelf.

Wanneer?
maandag 9 mei (8.15 - 15.45 u.)
de Schorre (vm) en de blikfabriek (nm)
voor klassen 1A07, 1A08 en 1A10
maandag 9 mei (9.00 - 16.30 u.)
de blikfabriek (vm) en de Schorre (nm)
voor klassen 1A03, 1A04, 1A13, 1B01 en 1B02
dinsdag 10 mei (8.15 - 15.45 u.)
De Schorre (vm) en de blikfabriek (nm)
voor de klassen 1A01, 1A05 en 1A12
dinsdag 10 mei (9.00 - 16.30 u.)
De Blikfabriek (vm) en de Schorre (nm)
voor de klassen 1A02, 1A06, 1A09 en 1A11

Waar?
De Schorre en de Blikfabriek

Waar verzamelen?
Grote speelplaats

Wat meebrengen?
sportkledij
lunchpakket en drankje
tussendoortje
zonnecrème (eventueel en hopelijk)
aangepaste kledij bij regenweer
mondmasker
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Sportdag
maandag 9 of dinsdag 10 mei

Alle leerlingen 1MS
Tijdens deze sportdag zullen de leerlingen op
een amusante en sportieve manier kennis maken
met sporten en spelvormen die eerder nieuw en
onbekend zijn (arrow tag, kanjam, skateboard,
tchoukball, lasershoot, bumball…).

Wanneer?
maandag 9 mei (9.00 - 15.30 u.)
voor de klassen 1A01, 1A02, 1A05,
1A06, 1A09, 1A11 en 1A12
dinsdag 10 mei (9.00 - 15.30 u.)
voor de klassen 1A03, 1A04, 1A07,
1A08, 1A10, 1A13, 1B01 en 1B02

Waar?
Op school

Waar verzamelen?
Grote speelplaats

Wat meebrengen?
sportkledij (aanhebben)
lunchpakket en drankje
tussendoortje
zonnecrème (eventueel en hopelijk)
aangepaste kledij bij regenweer
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