
	  

	  

 
 

7 september 2016 

 
Tweedaagse Antwerpen voor alle leerlingen Toerisme 
 
 
Beste ouders en leerlingen 
 
Op donderdag 29 en vrijdag 30 september 2016 vertrekt de voltallige richting Toerisme samen 
op didactische uitstap. Deze tweedaagse is een unieke gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen en de sfeer binnen de klassen Toerisme te bevorderen, alsook om de eindtermen 
binnen deze studierichting te realiseren. 
 
Dit jaar trekken we naar Antwerpen met het openbaar vervoer op donderdagvoormiddag. We 
bezoeken tal van bezienswaardigheden waarbij het MAS zeker niet mag ontbreken. De 
leerlingen van de 2e graad gaan mee ter observatie van de 3de graad. Ze nemen zorgvuldige 
notities van het reilen en zeilen van de tweedaagse. De leerlingen van de derde graad zullen de 
tweedaagse mee coördineren en krijgen specifieke taken toegewezen, zoals het begeleiden 
van een groep, presenteren, animeren, enz.  
 
We overnachten in The Ash, een centraal gelegen jeugdherberg in Antwerpen. Een 
gedetailleerde planning krijgen jullie in de komende weken via uw zoon of dochter.  
De kostprijs van de tweedaagse zullen we beperken tot een minimum. We maken een 
kostenraming van ongeveer  60 euro, dit met vervoer, accommodatie, bezoeken en animatie.  
 
Na de uitstap ontvangen jullie een gedetailleerde oplijsting van de prijzen en een totaalbedrag.  
Gelieve ook onderstaande strook in te vullen waarin u verklaart op de hoogte te zijn van deze 
tweedaagse en u de toestemming geeft aan uw zoon/dochter om rechtstreeks naar/van het 
station van Leuven te gaan/te vertrekken. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
T. Proesmans    G. Convens   De vakgroep Toerisme 
Directeur    Adjunct-directeur      
 
 
    
	  
	  
Bij deze verklaar ik, …………………………………………………………….., ouder van 
…………………………………………………. uit …………………( klas) op de hoogte te 
zijn van de organisatie van de tweedaagse Antwerpen en geef ik mijn zoon/dochter de 
toestemming om op 29/09/2016 van huis rechtstreeks naar het station van Leuven te 
gaan en op 30/09/2016 rechtstreeks van het station van Leuven naar huis terug te 
keren. 
 
Handtekening ouders 
	  
…………………………………………………………………………..	  


