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Brussel, 3 september 2018 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
 
Op maandag 10 september 2018 start de werkweek op de Kunsthumaniora. 
 
Dit is geen gewone lesweek! Alle leerlingen worden de ganse week ondergedompeld in een artistiek-
technisch bad onder leiding van interne en externe docenten. Er wordt intens gewerkt, gecreëerd, 
geïnspireerd, gelachen en geleerd om na deze week goed opgewarmd aan een nieuw schooljaar te 
beginnen! 
 
In tegenstelling tot vorige jaren zullen wij dit jaar samenwerken met de afdeling ‘Creatie & Mode’ van onze 
school. Wij zullen samen met deze afdeling een week verblijven in het verblijfscentrum Heiberg. 
Heiberg is een prachtig geel kasteeltje op een berg in Kessel-Lo, op een vijftal kilometer van het centrum 
van Leuven. Het gebouw ligt midden in een groen park, naast een klein bos. 
 
Alle leerlingen worden op maandag 10 september om 9u verwacht op school, om van daaruit samen te 
vertrekken. 
 
Het adres van onze verblijfplaats is:  

Koning Kevin  
Kapellekensweg 2  
3010 Kessel – lo  
016/350 350 

 
In bijlage vindt u alle praktische afspraken. Gelieve dit grondig door te nemen, zodat alles duidelijk is en er 
niets vergeten wordt! 
 
Als er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de school. 
 
 
  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Dirk Van De Gucht 
Coördinator Podiumtechnieken 
 
 
 



 

 

 

Inhoudelijk 
 
 
Een week enkel bezig zijn met techniek en je laten inspireren door de creaties van onze mode-mensen. 
Onder leiding van vertrouwde leerkrachten gaan we samen een videoclip maken waarin de afdelingen 
‘Creatie & Mode’ en ‘Podiumtechnieken’ centraal staan. De focus zal deze keer niet liggen in het technisch 
ondersteunen van life optredens van de podiumkunstenaars, maar op het maken van video- en 
geluidsopnames. Uiteraard  dienen deze opnames  gemonteerd te worden in een toonbare clip. 
 
Klinkt goed? Wel, dit zijn de doelstellingen voor de werkweek die in aantocht is. 
 
Dit jaar werken we tijdens deze week rond Tim Burton. We gaan de expo bekijken in Genk, leren zijn films 
en typische stijl kennen. De leerlingen van Creatie & Mode zullen een personage uitwerken die zo in één 
van zijn films kan meespelen… De leerlingen van Podiumtechnieken zullen dit personage in de clip 
gebruiken. 
Zo zetten we met veel enthousiasme en teamspirit een vruchtbaar en geïnspireerd schooljaar in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Praktisch… 
 
Op maandag 10 september  wordt iedereen om 9u op school verwacht. We laden samen al het materiaal in 
de vrachtwagen, en vervolgens vertrekken we met de trein richting Koning Kevin. 
 
Op vrijdag wordt er opgeruimd en de vrachtwagen terug gevuld. We vertrekken met de trein terug naar 
school en verwachten hier rond +-15u aan te komen. Al het materiaal wordt samen met de leerlingen terug 
uitgeladen en naar de lokalen gebracht. Daarna zijn de leerlingen vrij om naar huis te vertrekken. 
 
Dagverloop: 

• 7u: opstaan 
• 8u: ontbijt 
• 9u: start activiteiten 
• 11u: pauze 
• 11u30u: activiteiten 
• 13u: middagmaal 
• 14u: activiteiten  
• 16u: pauze 
• 16.15u: activiteiten 
• 18u: avondmaal 
• 20u: start avondactiviteit 
• 23u: slapen 

 
Van dit dagverloop kan af en toe afgeweken worden.  
 
 
Avondactiviteiten: 
De leerlingen hebben nooit de toestemming om alleen naar de stad, … te gaan. Ze blijven steeds onder 
begeleiding van een leerkracht… Wij voorzien de nodige avondactiviteiten, maar verwachten wel dat de 
nachtrust gerespecteerd wordt. Het is een intensieve week! 
 
 
 

 
  



 

 

Wat meenemen..? 
 

- lunchpakket voor de 1e dag  
- voldoende kledij  
- regenjas en reserve schoenen bij slecht weer  
- pantoffels / schoenen voor binnen  
- toiletgerief - handdoeken  
- lakens (onderlaken verplicht!), hoofdkussen, deken/slaapzak  

 

Reglement… 
 

• Alle meubilair, lokalen en materialen worden met respect behandeld. 
• Tussen de cursussen door wordt het domein niet verlaten! 
• De leerlingen dienen stipt aanwezig te zijn bij de aanvang van de activiteiten (er worden 

afwezigheden genoteerd). 
• Het is verboden drank (behalve water) of eten mee te nemen in de lokalen. 
• Na 23 uur mag niemand nog buiten zijn kamer komen en is het overal stil. 
• De gebruikers zijn aansprakelijk voor elke schade die ze aan personen, materiaal,                                                                                                                                                                                

beplanting of gebouwen veroorzaken. 
• Het is verboden alcoholische dranken en/of drugs mee te brengen.  
• Het is ten strengste verboden te roken op het ganse domein. (ook buiten) 
• Waardevolle voorwerpen geeft men best in bewaring. 
 

Bij het niet naleven van bovenstaande regels volgt onmiddellijke uitsluiting van de werkweek. 
 

  



 

 

Planning 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 
Maandag Verzamelen op school 

- Materiaal inladen 
- Met de trein en bus 

naar Koning Kevin 

- Kamers verdelen 
- Materiaal uitladen 

en klaarzetten 
- Brainstorm over de 

opdracht 
 

Film Burton 

Dinsdag Uitstap 
- Bezoek aan de 

tentoonstelling ‘The 
world of Tim Burton’ in 
C-mine Genk 

Uitstap 
- Idem 

 

 

Woensdag 
Donderdag 

Maken van video- en 
geluidsopnames 

Maken van video- en 
geluidsopnames 

Avondactiviteit 
- Cinema 
- BBQ 
- Presentatie 

eindresultaat 
 

Vrijdag Inpakken en opkeuis Met de trein terug naar 
school 

 

 


