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GWP 6 Verzorging in Middelkerke  

 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Dit schooljaar gaan wij met de leerlingen van 6 Verzorging op 3-daagse naar Middelkerke op 
20, 21 en 22 april 2016. Tijdens deze pedagogische uitstap (GWP) zal het praktisch 
onderdeel van de Geïntegreerde Proef (GIP) afgenomen worden.    
 
De Geïntegreerde proef in 6 Verzorging is een jaarproject waarvan het hoogtepunt zich in de 
tweede helft van het schooljaar situeert. Er is een praktisch onderdeel en een theoretisch 
eindwerk. De GIP heeft een vakoverschrijdend karakter en geeft een duidelijk beeld van de 
rijpheid van de leerlingen om deel te nemen aan het beroepsleven.   
 
Om de kosten voor deze uitstap te drukken zullen wij de komende maanden enkele 
initiatieven ondernemen die buiten de schooluren georganiseerd worden. Voor ons, de 
leraren en de schoolorganisatie, is het van cruciaal belang dat de leerlingen en u als ouder 
hier 100% achterstaan. De leerlingen helpen mee bij de volgende initiatieven: hulp op de 
kaas- en wijnavond in het woon- en zorgcentrum Ter Vlierbeke (04 maart 2016). 
 
De kostprijs van deze uitstap bedraagt €180 voor 3 dagen en 2 nachten in volpension. Het 
bedrag wordt opgesplitst in schijven en alle betalingen gebeuren via de schoolrekening. 
 
Meer informatie betreffende het reisprogramma en praktische informatie volgen later. 
 
We vragen u om te bevestiging dat uw dochter deelneemt aan deze pedagogische uitstap en 
zich actief zal inzetten bij de voorbereidingen. Daarom vragen we u onderstaand strookje in 
te vullen en dit ten laatste op 23 oktober 2015 via uw dochter terug te bezorgen aan 

mevrouw K. Leus. 
 
We hopen op een leerrijke en leuke ervaring voor de leerlingen. 
 
 
 
K. Leus, T. Muys, N. Wolfs en V. Maes 
De begeleidende leraren 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

De heer/mevrouw ………………………….……………………………………, ouder(s)/voogd 

van ………………………….…………………………………… uit klas 6 Verzorging geeft de 

toestemming aan haar dochter om deel te nemen aan de GWP Middelkerke (20, 21 en 22 

april 2016). 

 
Datum + handtekening ouder(s)/voogd 
 
 


