
 

 

 
4 februari 2020 

 
 
Uitstap Technopolis 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Op maandag 17 februari brengen de leerlingen van 1B een bezoek aan Technopolis te 
Mechelen. Technopolis is een doe-centrum voor wetenschap en technologie. Het bezoek 
kadert in het thema dat we momenteel in de lessen Project behandelen. Graag lichten we u 
via deze weg in over het verloop van deze uitstap. 
 
We spreken op maandag 17 februari af aan het station van Leuven. We verzamelen om 
08:15 aan het Vredesmonument op het Martelarenplein. Vervolgens nemen we samen de 
trein naar Mechelen om 8:28 uur. Het is belangrijk dat uw zoon of dochter tijdig op de 
afgesproken plaats aanwezig is. Indien uw zoon of dochter vertraging oploopt en hierdoor 
niet tijdig op de afgesproken plaats aanwezig kan zijn, is het belangrijk dat hij of zij de school 
meteen verwittigt. 
 
Om uiterlijk 09:45 uur worden we in Technopolis verwacht. De leerlingen krijgen de kans om 
het doe-centrum zelfstandig te verkennen. Net voor de middag heeft de school de deelname 
aan een wetenschapsshow gepland. Uiteraard nemen we ’s middags de tijd om te lunchen. 
Het is evenwel belangrijk dat uw zoon of dochter zelf een lunchpakket meebrengt. Ook 
indien uw zoon of dochter normaal een maaltijd op school neemt, dient u een lunchpakket te 
voorzien, want in Technopolis wordt er geen lunch aangeboden. 
 
Omstreeks 15:00 uur zullen we in Leuven toekomen. Indien u via het onderstaande strookje 
toestemming geeft, mag uw zoon of dochter bij aankomst in Leuven zelfstandig naar huis toe 
gaan. Zonder deze toestemming, kan uw zoon of dochter onder begeleiding mee terug naar 
onze school wandelen. 
 
Enkele belangrijke aandachtspunten: 

 Omdat we bij de reis van en naar Technopolis ongeveer een half uurtje wandelen, is 
het belangrijk dat uw zoon of dochter zich voldoende warm aankleedt en eventueel 
regenkledij of een paraplu voorziet; 

 De kosten voor deze uitstap worden verrekend via de schoolfactuur. Deze zullen 
kosten zullen ook verrekend worden als uw zoon of dochter afwezig is op deze 
uitstap; 

 deze uitstap is te beschouwen als een volwaardige lesdag. De aanwezigheid van uw 
zoon of dochter is daarom vereist.  

 
Tijdens deze uistap gelden uiteraard dezelfde gedragsregels die ook op school gelden. Wij 
gaan er alvast vanuit dat dit niet enkel een fijne, maar ook leuke klasuitstap wordt waar 
leerlingen nog lang over mogen navertellen. 

 
Met vriendelijke groeten 
 
E. Adriaens                                                                                         
Pedagogisch directeur                 Directeur                                     Begeleidende leraar                                      
                                                                                                        B. Warpij 
                                                                                             J. Janssens 



 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik, ………………………………………………………………………………………………… 

 
vader/moeder/voogd van …………………………………..…………………uit klas …...…., 
 
geef mijn dochter/zoon de toestemming om zelfstandig van het station van Leuven naar huis 
toe te gaan op maandag 17 februari om 15:00 uur na de klasuitstap naar Technopolis. 
 
Handtekening en datum ……………………………………………….. 
 


