PROJECTDAGEN
VOOR ALLE LEERLINGEN 2MS

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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TWEEDEJAARS
Dag van de basisoptie
donderdag 28 april

Economie en organisatie,
maatschappij en welzijn + 2B
EUROPEES PARLEMENT EN GEBOUWEN VRT
In de voormiddag ontdekken we samen met de
leerlingen wat Europa doet voor onze samenleving. Met een multimediagids dring je door tot
in het hart van het Europees Parlement. Welke
stappen zijn er gezet op de weg naar Europese
samenwerking? Hoe werkt het Europees Parlement? En hoe gaan de Parlementsleden de uitdagingen van onze tijd aan?
In de namiddag krijgen de leerlingen een rondleiding in de VRT-gebouwen. Verschillende studio’s
(Het Journaal, Ketnetwrap, Extra-time, …) kunnen
bezocht worden. Daarnaast is er ook tijd om te
zien en leren hoe de VRT-radiozenders elke dag
radio maken. Het bezoek wordt afgesloten met
een halfuurtje in de interactieve belevingsruimte,
waar de leerlingen o.a. filmpjes bekijken over de
VRT, het weerbericht kunnen presenteren of zelf
radio kunnen maken.

Kunst en creatie
STRIPMUSEUM
We trekken met de leerlingen naar Oostende.
Daar doen we een stukje van de ‘Streetartwandeling’. De leerlingen worden meegenomen op
de overzetboot, gaan op zoek naar mooie streetart en zingen Oostendse liederen aan de vistrap.
Een dag vol variatie en plezier.

Wanneer?
donderdag 28 april (7.45 - 17.00 u.)

Waar?
Oostende

Waar verzamelen?
Inkomhal station Antwerpen-Centraal: 7.45 u.
Inkomhal station Antwerpen-Berchem: 7.50 u.

Wanneer?
donderdag 28 april (8.30 - 16.30 u.)

Waar?

Wat meebrengen?
rugzakje
mondmasker (voor op de trein)

Brussel

treinkaart (indien van toepassing)

Waar verzamelen?

lunchpakket en drankje

Grote speelplaats aan Hof Van Tichelen

zonnecrème (eventueel en hopelijk)

Wat meebrengen?

tussendoortje

lunchpakket, drankje en tussendoortje
rugzak

aangepaste kledij bij regenweer
eventueel wat zakgeld
fototoestel (mag smartphone zijn)

Projecten tweedejaars 2022

2

H. PIUS X-INSTITUUT

STEM-Wetenschappen
PAIRI DAIZA

Moderne talen wetenschappen
NATUURHISTORISCH MUSEUM /BRUSSEL
De leerlingen van deze basisoptie gaan op stap
naar Brussel met de trein. In de voormiddag bezoeken ze het natuurhistorisch museum. De skeletten van de dino’s blijven tot de verbeelding
spreken. Ook de ‘Galerij van de mens’ en die van
de ‘Levende planeet’ is zeker een bezoek waard.
Na de lunchpauze in het museum wandelen ze
naar het centrum van Brussel en verkennen ze
deze - voor vele leerlingen onbekende – stad aan
de hand van een stripwandeling die eindigt op de
Kunstberg.

Met de leerlingen STEM-Wetenschappen gaan we
naar Pairi Daiza. Ze hebben een opdrachtenbundel met allerlei wetenschap gerelateerde zaken
die ze moeten opzoeken in het park. Ook moeten
ze verschillende foto’s van bepaalde organismen
en hun kenmerken maken en achteraf deze bespreken. We bestuderen biotopen gaande van de
ijskoude toendra en ijswoestijn tot het subtropische regenwoud en savanne (misschien kunnen
we hier en daar wel linken leggen met aanpassingen van organismen aan de klimaatverandering…)
Met de volledige groep kijken we tussendoor naar
de roofvogelshow waarbij de leerlingen gericht
organismen in beweging leren waarnemen.

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

Waar?
Pairi Daiza

Waar verzamelen?

Wanneer?
donderdag 28 april (8.45 – 16.30 u.)

Busverzamelplaats

Wat meebrengen?

Waar?

rugzak / smartphone

Brussel

lunchpakket en drankjes / tussendoortjes

Waar verzamelen?

schrijfgerief / schrijfmap

Inkomhal station Antwerpen-Berchem: 8.45 u.

zonnecrème (eventueel en hopelijk)
aangepaste kledij bij regenweer

Wat meebrengen?

mondmasker

rugzakje
mondmasker (voor op de trein)
lunchpakket en drankje
zonnecrème (eventueel en hopelijk)
tussendoortje
aangepaste kledij bij regenweer
eventueel wat zakgeld
fototoestel per groepje (mag smartphone zijn)
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Dag van het lab
vrijdag 29 april

Digilab
ROBOTLAND

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, drankjes en tussendoortje
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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Grieks
ODYSSEUS EN MIDDELHEIMMUSEUM
Griekse mythologie in woord en beeld. De leerlingen kijken naar een film over de avonturen
van Odysseus en trachten bepaalde personages
achteraf zelf in beeld te brengen op een creatieve manier. Nadien gaan ze op verkenning in
het Middelheimmuseum op zoek naar bekende
mythologische figuren om na te gaan hoe zij in
beeld zijn gebracht door de kunstenaar.

Sportlab
JUMP UNIVERSE EN BOWLING WIMA
Voor deze sportieve dag gaan de leerlingen afwisselend naar een trampolinepark waar ze naar hartenlust kunnen springen alsook naar bowling Wima.

Wanneer?
vrijdag 29 april (9.00 - 16.00 u.)

Waar?

Wanneer?

Op school en Middelheimmuseum (fiets)

vrijdag 29 april (9.00 – 15.30 u.)

Waar verzamelen?

Waar?

Grote speelplaats

Bowling Wima en trampolinepark
Jump Universe (met de fiets of met de bus)

Wat meebrengen?

Waar verzamelen?

lunchpakket en drankjes

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.)

teken- en knutselgerief
tussendoortje
fiets

Wat meebrengen?
rugzak
lunchpakket, drankjes en tussendoortjes
sportkledij
indoor sportschoenen met rode veters
trampolinesokken (anti-slip)
fiets
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VAN OERKNAL TOT KLASLOKAAL

Cultuurdag met toneel
en culturele wandeling
maandag 9 of dinsdag 10 mei

Alle leerlingen 2MS

Een mooie manier om kennis te maken met hoe
leuk wetenschap kan zijn!
Samen met Tim Hartog word je lachend slimmer.
Aan de hand van de vraag ‘Hoe kan het dat jij hier
zit als we beginnen bij de oerknal?’ neemt Tim
je mee langs de wonderen van de wereld waarin
we leven. En: het wonder dat je zelf ook bent.
Van sterrenstelsels tot atomen, van cellen tot
voorvaderen, alles komt voorbij in deze (bijna)
allesomvattende theatershow. Laat je betoveren
door het alledaagse en voel hoe wonderlijk het
gewone kan zijn. Een voorstelling vol humoristische wetenschap.
CULTURELE WANDELING
Voor het namiddagdeel organiseren we voor de
leerlingen een stripwandeling of een culturele
activiteitenwandeling in het Middelheimpark.
Er wordt gepicknickt onderweg.

Wanneer?
maandag 9 mei (9.00 - 15.00 u.)
voor de klassen 2A01, 2A02, 2A03,
2A04, 2A05, 2A06 en 2A09
dinsdag 10 mei (9.00 - 15.00 u.)
voor de klassen 2A07, 2A08, 2A10,
2A11, 2A12, 2A13, 2B01 en 2B02

Waar?
Op school en in Antwerpen

Waar verzamelen?
Grote speelplaats

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

Alle leerlingen 2MS
De omgeving van de Lilse Bergen leent zich uitstekend om de leerlingen met een aantal toffe,
sportieve activiteiten uit te dagen. Via een doorschuifsysteem houden zij zich bezig met baseball, hoogteparcours, highlandgames, go-cart,
trampoline, enz.

Wanneer?
maandag 9 mei (8.30 - 16u.)
voor de klassen 2A07, 2A08, 2A10,
2A11, 2A12, 2A13, 2B01 en 2B02
dinsdag 10 mei (8.30 - 16u.)
voor de klassen 2A01, 2A02, 2A03,
2A04, 2A05, 2A06 en 2A09

Waar?
Lilse Bergen

Waar verzamelen?
Busverzamelplaats

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