
	  

	  

 
 

19 oktober 2016 
 
GWP Londen voor 6 ASO en 6TSO Topsport 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
We weten dat jullie als echte topsporters houden van een uitdaging. We proberen jullie dagelijks te 
prikkelen en klaar te stomen voor het echte leven en een ongetwijfeld mooie carrière. Omdat we ervan 
overtuigd zijn dat die carrière zich steeds vaker op een internationaal niveau afspeelt, ongeacht de 
richting die je inslaat, staan wij als taalleraren ook garant voor een degelijk niveau in de moderne 
vreemde talen. Om jullie nog meer in contact te brengen met het Engels als wereldtaal nemen we 
jullie graag mee op GWP (geïntegreerde werkperiode) naar Londen op woensdag 15, donderdag 16 
en vrijdag 17 maart 2017. 
 
We reizen met de Eurostar en het openbaar vervoer en verblijven in het prachtige The Muse Haus 
(https://www.airbnb.be/rooms/2912313). Verder bepalen jullie de invulling van deze GWP gedeeltelijk 
zelf: we zitten graag met jullie samen om een aantal voorstellen af te toetsen en naar jullie ideeën te 
luisteren. Onze voorwaarde is dat we in elke context Engels als voertaal gebruiken: bij bezoeken, bij 
het boodschappen doen, het gezamenlijk koken... Jullie krijgen ook een aantal opdrachten voor deze 
driedaagse die we in de klas voorbereiden en die jullie individueel en in groep tot een goed einde 
moeten brengen.  Enkel op die manier kunnen we jullie leerkansen maximaliseren. Ter informatie: de 
GWP is een verplichte schoolactiviteit waar heel wat vakinhoudelijke en vakoverschrijdende 
leerplandoelstellingen worden bereikt. Iedereen neemt dus verplicht deel aan de GWP (zie 
schoolreglement). 
 
Jullie betalen voor deze GWP ongeveer €300 (het exacte bedrag hangt af van de voorstellen voor 
bezoeken die jullie aan ons doorgeven). Dit bedrag dekt de vervoers- en verblijfskosten, de 
verzekering en onze gezamenlijke maaltijden. Je zakgeld (vrije momenten, aankopen, little cravings) 
zijn natuurlijk niet in dit bedrag opgenomen. We zijn er ons van bewust dat €300 een aanzienlijk 
bedrag is. Daarom stellen we voor om dit bedrag in twee schijven op te splitsen. We vragen u om de 
eerste schijf van €150 ten laatste op 10 november 2016 over op het rekeningnummer 
BE90734022933132 op naam van X met als mededeling "jouw naam - betaling schijf 1 Londen". Op 
deze manier bevestig je ook je inschrijving. De tweede schijf van €150  betaalt u ten laatste op 
vrijdag 13 januari 2017. 
 
We rekenen op jullie enthousiasme om deze GWP samen met ons vorm te geven en er een 
uitdagend leermoment van te maken. We gaan er ook van uit dat jullie zelf de nodige communicatie 
doen naar jullie trainers en clubs. We helpen jullie graag verder met jullie vragen en opmerkingen. 
 
Met enthousiaste groeten 
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