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GWP 7PUB 

  
 
Beste ouder   
Beste leerling   

  
Zoals elk jaar gaat 7BSO op GWP (Geïntegreerde werkperiode) naar het buitenland. 7PUB 
trekt samen met klastitularis mevrouw Claes en praktijkleraar mevrouw Roggen naar Berlijn 
van maandag 7 maart tot en met donderdag 10 maart 2015.  
 
Berlijn is als het ware een openluchtmuseum. De stad ademt cultuur, vormgeving, moderne 
kunst en architectuur uit. De combinatie aan oude en nieuwe architectuur is hier prominent 
aanwezig. Naast het brainstormen op het internet kunnen de leerlingen hier al wandelend of 
fietsend inspiratie opdoen voor nieuwe creaties. Berlijn is ook de ideale uitvalbasis om hen 
daadwerkelijk aan het fotograferen en aan het tekenen te zetten aan de hand van allerlei 
opdrachten en een stadsspel.  

Berlijn is dé stad voor design, vormgeving, architectuur (interieur en exterieur), fotografie, 
street art, urban art, hedendaagse kunst,… Het is dan ook de bedoeling om Berlijn en de 
vormgeving er rond te integreren in de lessen Waarnemen en weergave, Digitale 
beeldvorming en Technologie en Atelier. Deze reis is dan ook verplicht.  

Buiten musea is er ook veel gratis te bezichtigen. Gewoon rondlopen is in Berlijn voor 7PUB 
ook al een unieke kans en ervaring op gebied van oude en nieuwe architectuur en 
vormgeving. 

De reis kost 250,00 € en wordt gespreid betaald via de schoolfactuur. Met dit bedrag betalen 
we de vlucht, het verblijf, het openbaar vervoer ter plekke en van en naar de luchthaven, 
musea, activiteiten ter plekke, het ontbijt en tweemaal middagmaal.  
 
De leerlingen nemen wat zakgeld mee om hun maaltijd ’s middags en ’s avonds te nuttigen. 
In de loop van het schooljaar ontvangt u verdere informatie over deze GWP. Indien er nog 
belangrijke zaken zijn die de begeleiders best op voorhand weten, kan u ons hiervoor 
contacteren via smartschool.  
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
 
 

 
S. Dekocker   T. Proesmans      U. Claes en I. Roggen 
Directeur    Directeur    Team Publiciteit 
           
           


