
 

Werkweek	1e	graad	
Luik,	Gent,	Antwerpen	&	Brussel	

10/09/’18	-	14/09/’18	
Beste leerlingen van de eerste graad 
 
Tijdens de komende werkweek zullen we verschillende steden aandoen om ons via excursies, 
museumbezoeken, workshops en nog meer meer onder te dompelen in de algemene vakken!  
Zo bezoeken we Antwerpen, Gent, Luik en natuurlijk ook Brussel. In dit boekje zal je ontdekken wat we allemaal 
exact gaan doen. Kortom: maak er een fijne werkweek van!  
 
Veel plezier!' 
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Werkweek eerste graad Kunsthumaniora Brussel 2018-2019 

DAG 1AV1 1AV2 2AV1 2AV2 

MAANDAG 
10/9/2018 

Luik 

 
Préhistomuseum 

 
 

Wandeltocht Luik  
 

Aquarium 
 

Aquarium  Wandeltocht Luik  

DINSDAG 
11/9/2018 

Gent 

Huis van Kina 
Goede minnaars 

Design Museum  
Huis van Kina 

Transport in ons 
lichaam 

Design Museum 

Design Museum 
Huis van Kina 

Goede minnaars 
Design Museum 

Huis van Kina 
Transport in ons 

lichaam 

WOENSDAG 
12/9/2018 
Antwerpen 

Fotomuseum Pixeldate 
Haven van Antwerpen 

Zwemmen: Zwembad Plantin Moretus 

DONDERDAG 
13/9/2018 

Brussel 

EHBO Museum Griekenland en Rome 

Muziekinstrumentenmuseum EHBO 

VRIJDAG 
14/9/2018 

Brussel 

Plantentuin Meise Digitale wolven Plantentuin Meise Digitale wolven 

Digitale wolven Plantentuin Meise Digitale wolven Plantentuin Meise 

 

 

Op maandag, dinsdag en woensdag moet je op tijd op school zijn: we verwachten je al om 8.00 op 

school! ZORG DAT JE OP TIJD BENT! Donderdag en vrijdag verwachten we je om 8.35. 

Vergeet ook niet elke dag een eigen lunchpakket (met drank en vieruurtje) mee te nemen! 

Zorg dat je iedere dag schrijfgerief en papier om te noteren mee neemt! 

Vergeet je ook niet te kleden op de activiteiten: wandelschoenen, warme kledij, regenjas... 
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[10/9/2018] MAANDAG – UITSTAP NAAR LUIK 

We verzamelen al vroeg op school: zorg dat je om 8.00 op school bent want de bus vertrekt op tijd! 

 

In Luik verkennen we het mooie station en wandelen we dan naar het stadscentrum. Hier delen we 

de groepen op. 
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1AV1 en 1AV2: Préhistoriemuseum 

Wat is de evolutie van de mens? Welke stappen hebben we afgelegd? 

Heel lang werd de menselijke evolutie voorgesteld als een rechte lijn met een primaat die geleidelijk 

aan recht op zijn achterpoten gaat staan. Vandaag weten we dat onze evolutie er uitziet als een 

stamboom met veel vertakkingen: soorten ontstonden, sommigen hebben samengeleefd, velen zijn 

verdwenen. 

Doorloop de miljoenen jaren van onze evolutie. Aan het begin van de dag ben je ergens in Afrika zo’n 

8 miljoen jaren geleden. Aan jou om de weg naar het huidige tijdperk te vinden. Loop verloren, 

amuseer je en probeer “menselijk” uit dit avontuur te komen… tenzij je graag de aap uithangt? 

 

2AV1 en 2AV2: Wandeltocht Luik en bezoek aquarium 

We verkennen de stad met een gids die ons allerlei interessante weetjes weet te vertellen! Spits dus 

je Franse taalvaardigheid maar! 

We bezoeken het grote aquarium met ook een kelderverdieping met meer dan 20000 opgezette 

dieren en skeletten (waaronder dat van een walvis). 

Er is ook een pittige beklimming van de Montagne de Bueren naar het Citadelpark, waar we gaan 

lunchen. 
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[11/9/2018] DINSDAG – UITSTAP NAAR GENT 

We verzamelen al vroeg op school: zorg dus dat je om 8.00 op school bent want we vertrekken op 

tijd met de trein! 

Op schema zie je dat er verschillende musea gepland staan deze dag. 

 

1AV1 en 1AV2: Huis van Kina: Goede minnaars 

'Goede minnaars' mikt op jongeren die meer willen weten over seks en relaties. Piepkleine gaatjes, 

rode pluche en black lights creëren een peepshow sfeer. Onthutsend cijfermateriaal over HIV-

besmettingen, onveilige abortuspraktijken en prostitutie contrasteren met de luchtig opgevatte 

versier- en verknaltips van sexy Baba. 

In een zithoek is de ludieke animatiefilm (weg)wijs in de seks te bekijken. Er zijn ook 3 computers 

waar je je kennis kan testen. 

 

2AV1 en 2AV2: Huis van Kina: Transport in ons lichaam 

Je lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Cellen vormen weefsels. Weefsels vormen op hun 

beurt organen. Elk orgaan heeft in ons lichaam een belangrijke taak te vervullen. Je hart klopt al van 

voor je geboren wordt. Het pompt je bloed doorheen je lichaam. Zo bereiken zuurstofgas en 

voedingsstoffen alle delen van je lichaam en krijgen je cellen de nodige energie. Je longen leveren de 

zuurstof. Deze twee organen zijn zo belangrijk dat ze beschermd worden door de borstkas, een deel 

van het skelet. In twee zalen van het museum wordt het verhaal van de verschillende stelsels en hun 

wisselwerking in de kijker gezet. 
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Design Museum Gent 

Design is overal. Design Museum Gent maakt je bewust van de grote impact die design heeft op je 

dagelijkse leven. Via de uitgebreide collectie, die loopt van de vijftiende eeuw tot nu, tonen we de 

verantwoordelijkheid die ontwerpers, producenten en consumenten daarin dragen. 

 

Design is meer dan enkel vorm en functie. Het is een weerspiegeling van het denken op dat moment. 

Uit het object leren we meer over cultuur en technologie, maar ook over ecologie, politiek, mobiliteit 

of gender. Elk voorwerp in onze collectie is een gelaagde momentopname vol boeiende verhalen. 

 

Maar we zijn meer dan een museum. Design Museum Gent is een ontmoetingsplaats voor iedereen 

met een hart voor design. Makers en gebruikers. We willen de Belgische designcultuur versterken en 

via ontwerp bredere maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en intelligente 

technologie in de kijker zetten. Daarnaast onderzoeken we welke rol design kan spelen in de 

toekomst. 
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[12/9/2018] WOENSDAG – UITSTAP NAAR ANTWERPEN 

We verzamelen al vroeg op school: zorg dus dat je om 8.00 op school bent want we vertrekken op 

tijd met de bus!  

1AV1 en 1AV2: Fotomuseum Pixeldate 

Deze museumrondleiding is een beleving. In een pixeldate maak je kennis met fotografen en hun 

werk. Fotografie, expressie, teken- en schrijfopdrachten wisselen elkaar af en plaatsen fotografie in 

een bredere context. De leerlingen leren kijken naar beelden en hun mening formuleren. 

 

In een pixeldate met  Paul Kooiker tasten we de grenzen af van het kijken. Zijn werk gaat over 

voyeurisme, schaamte en afstand. Hij vertrekt vanuit de aloude traditie en vraagstelling over de 

relatie tussen kunstenaar en model, observator en geobserveerde. 

 

In de Pixeldate trekken we dit door naar de leefwereld van jongeren. Hoe gaan zij vandaag om met 

kijken en bekeken worden? Met tonen en niet tonen? 

1AV1 en 1AV2: Zwembad Plantin Moretus 

We zijn lekker sportief en nemen een frisse duik! Vergeet je zwempak (aansluitende zwembroek, 

badpak of bikini en eventueel een elastiekje om lange haren bijeen te binden) en handdoek niet! 
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2AV1 en 2AV2: Verkenning van de haven van Antwerpen 

Kruip in de huid van pijpfitter, vrachtwagenchauffeur of kunststofbewerker! Leerlingen gaan zelf aan 

de slag met simulaties en levensechte materialen en ontdekken zo de technische kant van de haven. 

 

Tijdens dit dagprogramma gaan we gedurende een halve dag aan de slag met minstens vier 

beroepen. Dankzij gastlocatie Campus Leerhaven zitten we meteen in de juiste sfeer en ontdekken 

we hoe het er echt aan toe gaat in de haven. 

 

 De andere daghelft verkennen we samen de Waaslandhaven tijdens een boeiende rondrit waarin we 

de link leggen met de beroepenmodules. We kijken onze ogen uit aan de kop van het Deurganckdok 

vlakbij de grootste sluis ter wereld. Tijdens een terminalbezoek ontdekken we hoe goederen 

behandeld worden. Ook de industrie in de haven komt aan bod. 
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[13/9/2018] DONDERDAG – BRUSSEL 

EHBO 

Jullie krijgen een cursus EHBO oftewel eerste hulp bij ongelukken. Deze 

wordt gegven door ervaren lesgevers en jullie krijgen een cursus achteraf 

zodat je later de geleerde kennis kan herhalen. 

 

1AV1 en 1AV2: Muziekinstrumentenmuseum 

In een prachtig gerestaureerd complex midden in Brussel, dat bestaat uit een art nouveau gedeelte 

en een classicistisch gedeelte, bewaart deze federale wetenschappelijke instelling 9000 

muziekinstrumenten. De 1100 interessantste en meest sprekende exemplaren staan opgesteld in 

4 tentoonstellingszalen, omkaderd door beeldmateriaal en tekstpanelen.  

Gedurende anderhalf uur bouwen gids en groep samen een verhaal op in 

de tentoonstellingszalen. Objecten uit de collectie worden samen 

besproken, gidsen hebben toegang tot muziekinstrumenten die mogen 

worden aangeraakt, uit elkaar gehaald en bespeeld. Verschillende thema's 

staan klaar, een algemene kennismaking kan ook. Zo wordt een actieve 

rondleiding in het mim telkens een unieke ervaring, afgestemd op de 

interesses en vaardigheden van de deelnemers. 

 

2AV1 en 2AV2: Museum Griekenland en Rome 

Griekenland vormde een bonte wereld waar mensen leefden en mythen ontstonden die ook vandaag 

nog weten te boeien. Vooral de zwart- en roodfigurige vazen geven een beeld van de Griekse 

maatschappij vanaf de 6de eeuw v. Chr.: goden en helden, rituelen en sport, feesten en muziek. 

Hoe Rome van een dorp langs de Tiber uitgroeide tot een stad die de wereld van toen domineerde, 

wordt levendig in beeld gebracht door een indrukwekkende maquette van de stad zoals die er uitzag 

in de 4de eeuw. Buiten Rome woonden de rijken in luxueuze villa’s, wat blijkt uit een fresco uit 

Boscoreale, een stadje aan de voet van de Vesuvius. Talrijke mozaïeken en de reconstructie van een 

zuilengalerij in de Syrische stad Apamea stralen de macht uit van de Romeinse steden in de oostelijke 

provincies. 

  

http://www.mim.be/nl/de-tentoonstellingszalen
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[14/9/2018] VRIJDAG – BRUSSEL 

1AV1 en 1AV2: Plantentuin Meise - Plantendelen en hun aanpassing: 

De leerlingen denken na over de functies van de verschillende plantenonderdelen (wortel, stengel, 

blad en bloem). Aan de hand van onderzoeksvragen die ze in groepjes oplossen, worden zekerheden 

in vraag gesteld: hebben alle planten wortels om voedsel uit de bodem te halen? Hebben alle 

planten blaadjes? 

2AV1 en 2AV2: Plantentuin Meise – Biotoopvergelijking: 

De leerlingen bepalen de abiotische factoren (temperatuur, luchtvochtigheid, bodemdichtheid, pH-

waarde en lichtsterkte) in het bos en aan de oever van een vijver. Vervolgens brengen ze een aantal 

planten en dieren uit beide biotopen op naam. Tijdens de eindbespreking worden beide biotopen 

vergeleken. 

 

Digitale wolven: 

In deze workshop leren jongeren een eigen robot programmeren, hem tot leven te brengen en vanop 

afstand te besturen. Wat zijn motoren en sensoren en hoe gebruikt de robot deze? 

 

 


