
 
 

 

 
 

 

 

Geïntegreerde werkperiode = werkweek van de eerste graad 
 

 

Beste leerlingen, 

Beste ouders, 

  

Jullie hebben het misschien op de jaarkalender gezien of heb je het boekje van de werkweek al gelezen? 

Volgende week is het zover! Alle leerlingen van de eerste graad gaan van maandag 9 september tot en met 

vrijdag 13 september 2019 op geïntegreerde werkperiode (GWP) = werkweek.  

Vijf dagen hebben jullie les BUITEN de klas; we bezoeken verschillende steden, gaan op verkenning in musea 

en nog veel meer! Het schema vinden jullie op de achterkant van dit blad. 

 

Les buiten de klas, maar uiteraard met de schoolregels die we kennen van in de klas. 

 

We mogen ook een aantal zaken niet vergeten: 

• Rugzak (om lunchpakket en andere spullen mee te nemen) 

• Schrijfgerief (balpen, potlood e.a.) en notitiebladen 

• Boekje van de werkweek (zodat je exact weet wat je elke dag gaat doen) 

• Eten en drinken voor iedere dag (lunch is dus zelf mee te nemen!) 

• Aangepaste kledij (regenkledij als er regen verwacht wordt, jas, petje tegen de zon...) 

• Stevige stapschoenen/wandelschoenen 

• Alle eerste jaars enkel op DINSDAG: breng een (schoen)doos mee om je zelfgemaakt/zelfgedraaid 

aardewerk in te transporteren 

 

De uitstappen zijn voorzien tijdens de schooluren, behalve op DINSDAG: dan vertrekken we vroeger (8.00) en 

komen we ook later terug (omstreeks 18.30, afhankelijk van het verkeer), VRIJDAG zijn we ook later terug, 

omstreeks 17.00. Graag vragen we jullie om ELKE dag stipt op school te zijn, zodat we niets van de activiteiten 

moeten missen!  

Omdat we op verplaatsing zijn, en zelfs vaak buiten Brussel, kunnen leerlingen niet later aansluiten of vroeger 

vertrekken. 

 

We raden aan om geen waardevolle zaken of geld mee te nemen. Indien u toch wat zakgeld wilt meegeven; 

max. €5 

 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, kan u die mailen naar info@kunsthumaniorabrussel.be  of contact 

opnemen via 02 502 05 04. 

 

Ann Raats 

Coördinator eerste graad 

 

mailto:info@kunsthumaniorabrussel.be
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Werkweek	eerste	graad	Kunsthumaniora	Brussel	2019-2020	

DAG	 1AV1	 1AV2	 2AV1	 2AV2	

Workshop	
smartschool	

Workshop	Sexting	 Workshop	Sexting	Fietstocht	door	
Brussel	

Workshop	Sexting	 Pauze	

Workshop	
smartschool	

Workshop	mailen	
vreemde	talen	

	

Digitale	wolven	
(Techniek)	

	

VM	

Workshop	Sexting	

Fietstocht	door	
Brussel	

Digitale	wolven	
(Techniek)	

Workshop	mailen	
vreemde	talen	

MAAN	
DAG	

Brussel	

NM	 Toneelstuk	“Gekraakt	door	eigen	naakt”	

DINSDAG	
Luik	(1ste	jaar)	
Tongeren	(2de	

jaar)	

Prehistomuseum	Luik	
Gallo-Romeins	museum	Tongeren	

+	
stadswandeling	Tongeren	

EHBO	
WOENSDAG	
Brussel	(1ste	

jaar)	
Antwerpen	
(2de	jaar)	

Buurt	in	beeld	
(erfgoed	-
wandeling)	 MIM	

Haven	van	Antwerpen	

EHBO	
Biotoopstudie	
(Park	van	Laken)	

EHBO	
DONDERDAG	

Brussel	
MIM	

Buurt	in	beeld	
(erfgoed	-	
wandeling)	

EHBO	
Biotoopstudie	
(Park	van	Laken)	

Huis	van	Kina	
Goede	minnaars	

Tuin	van	Kina	(NW)	
Huis	van	Kina	

Transport	in	ons	
lichaam	

MSK:	rondleiding	+	
workshop	

VRIJDAG	
Gent	

Tuin	van	Kina	
(NW)	

Huis	van	Kina	
Goede	minnaars	

MSK:	rondleiding	+	
workshop	

Huis	van	Kina	
Transport	in	ons	

lichaam	
	



2	
	 GWP	Kunsthumaniora	Brussel	2019-2020	

	

Goede	afspraken	maken	goede	vrienden…	
	

I. ZORG	DAT	JE	OP	TIJD	BENT!		
• Op	maandag	en	donderdag	starten	we	gewoon	om	8u35.	

• Op	dinsdag	vertrekt	de	bus	stipt	om	8u.	Iedereen	is	op	school	om	7u45.	

• Woensdag	start	voor	de	leerlingen	van	het	eerste	jaar	om	8u35	op	school.	De	leerlingen	van	

het	tweede	jaar	vertrekken	om	8u35	stipt	met	de	bus.	Alle	tweedejaars	dienen	dus	om	8u15	

op	school	te	zijn.	

• Vrijdag	vertrekt	de	bus	eveneens	om	8u35	en	is	iedereen	op	school	om	8u15.	

	

II. Lunchpauze		

Je	brengt	elke	dag	een	eigen	lunchpakket	(met	drank	en	vieruurtje)	mee!	

	

III. Mee	te	brengen:	

! Rugzak	(om	lunchpakket	en	andere	spullen	mee	te	nemen)	

! Schrijfgerief	(balpen,	potlood	e.a.)	en	notitiebladen	(eventueel	iets	om	op	te	noteren)	

! Boekje	van	de	werkweek	(zodat	je	exact	weet	wat	je	elke	dag	gaat	doen)	

! Eten	en	drinken	voor	iedere	dag	(lunch	is	dus	zelf	mee	te	nemen!)	

! Aangepaste	kledij	(regenkledij	als	er	regen	verwacht	wordt,	jas,	petje	tegen	de	zon...)	

! Stevige	stapschoenen/wandelschoenen	(zeker	wanneer	het	minder	goed	weer	is...)	

! Voor	de	eerste	jaars:	op	dinsdag	maak	je	zelf	een	aardewerken	pot,	die	je	mee	naar	huis	mag	

nemen.	Breng	zeker	iets	mee	om	deze	te	vervoeren!	
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MAANDAG	9/09/19	-	BRUSSEL	

Fietsen	is	gezond:	

De	leerlingen	van	het	eerste	jaar	leren	vandaag	hoe	ze	op	een	veilige	manier	door	Brussel	kunnen	

fietsen.	Dit	doen	ze	onder	leiding	van	een	ervaren	gids.	

Smartschool:	

Smartschool	is	een	heel	belangrijk	platform	op	onze	school.	Daarom	is	het	van	vitaal	belang	dat	alle	

leerlingen	hiermee	kunnen	werken.		

	

	

	

De	leerlingen	van	het	eerste	jaar	leren	hoe	ze	met	Smartschool	kunnen	werken,	hoe	ze	de	

leerkrachten	kunnen	bereiken	via	mail,	hoe	ze	zelf	kunnen	nakijken	welke	punten	ze	behaald	hebben	

op	toetsen…	

De	leerlingen	van	het	tweede	jaar	worden	verwacht	om	mails	te	kunnen	versturen	in	het	Engels	en	in	

het	Frans.	Vandaag	krijgen	jullie	de	beginselen	hiervan	en	wat	de	leerkrachten	van	deze	taalvakken	

van	jullie	verwachten.		

	

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?	
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Workshop	en	Toneel:	#	Gekraakt	door	eigen	naakt:	

Haar	school	in	Kapelle-op-den-Bos	belandde	vorig	jaar	in	een	mediastorm	nadat	was	uitgelekt	dat	

enkele	jongens	seksueel	getinte	foto's	van	meisjes	hadden	verspreid.	Het	fenomeen	sexting	schokte	

Maxine	Janssens	(15)	dermate	dat	ze	er	met	een	vriend	(Remi	De	Smet,	15)	een	theaterstuk	over	

schreef.	

Zo	ontstond	deze	voorstelling.	Gespeeld	en	geschreven	door	twee	vijftienjarigen.	

#GekraaktDoorEigenNaakt	is	een	zeer	actueel	stuk	dat	één	van	de	gevaarlijkste	vormen	van	pesten	

bespreekbaar	probeert	te	maken.	Op	een	open	en	eerlijke	wijze	nemen	Maxine	en	Remi	je	mee	naar	

de	leefwereld	van	gepeste	tieners.	Geen	leuke	plaats	om	te	zijn.		

Ook	spookjes	kunnen	eenzaam	zijn	...	

	

	

	

We	maken	kennis	met	Casper	en	Josefien.	Beide	

tieners	hebben	een	intieme	foto	gedeeld	met	hun	

liefje.	Casper	wist	niet	dat	achter	het	Facebook	

account	van	zijn	vriendin	twee	andere	vrienden	

zaten.	Josefiens	vriendje	kopieerde	haar	

snapchatfoto	en	stuurde	die	door	naar	zijn	

vrienden.	Ze	wordt	zo	hard	gepest	dat	ze	een	

andere	school	zoekt.	Hier	botst	ze	op	Casper	...	
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DINSDAG	10/09/19	–	LUIK	-	TONGEREN	

We	verzamelen	al	vroeg	op	school:	zorg	dat	je	om	7u45	op	school	bent	want	de	bus	vertrekt	op	

tijd!	

1AV1	en	1AV2:	Préhistoriemuseum	(Luik)	
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:	Bezoek	Gallo-Romeins	museum	en	wandeltocht	Tongeren		

De	rondleiding	focust	op	de	Romeinse	verovering	en	op	de	Gallo-Romeinse	

mengcultuur	die	hier	tot	stand	kwam.	Jullie	raken	vertrouwd	met	het	beleid	

van	keizer	Augustus	en	met	de	rol	die	de	elite	speelde	bij	de	verspreiding	

van	de	Romeinse	cultuur.	Een	passionele	gids	vertelt	honderduit	en	gaat	tot	

op	het	bot.	Jullie	maken	diepgaand	kennis	met	de	nieuwe	technieken,	

gebruiken	en	gewoontes	die	de	Romeinen	introduceerden:	munten	als	

betaalmiddel,	het	veelgodendom,	nieuwe	bouwmaterialen	zoals	vensterglas	en	beton,	technieken	

zoals	vloerverwarming,	voedingsmiddelen	zoals	olijfolie	en	vissaus	...	Tegelijk	ontdekken	we	dat	

aloude	Gallische	elementen	bleven	doorwerken	en	dat	het	er	in	onze	streken	toch	anders	aan	

toeging	dan	in	Rome.	

Tongeren	flitst	je	terug	naar	een	ver	verleden.	Ga	te	voet	op	verkenning	door	Romeins	Tongeren	

langs	Ambiorix,	de	Vrijthofsite,	het	Medusahoofd,	de	replica	van	de	Jupitergigant,	het	standbeeld	van	

keizer	Julianus	en	de	replica	van	de	Dodecaëder.	Daarna	stap	je	op	de	bus	voor	een	rit	in	de	

omgeving	van	Tongeren.	Op	de	gps?	De	Romeinse	muur,	de	tempelsite,	de	restanten	van	het	

voormalige	aquaduct	op	Beukenberg	en	de	tumuli.



6	
	 GWP	Kunsthumaniora	Brussel	2019-2020	

	

WOENSDAG	11/09/19	–	BRUSSEL	-	ANTWERPEN	

1AV1:	Buurt	in	beeld	(Erfgoedwandeling)	

Verleden,	evolutie	en	heden	van	de	schoolbuurt?		

Na	een	inleiding	in	de	klas,	maken	we	een	actieve	wandeling.	We	observeren	uiteenlopende	facetten	

van	erfgoed:	monumentaal	en	klein,	esthetisch	en	technisch,	oud	en	recent,	groen	erfgoed…	er	zijn	

geen	limieten,	tenzij	die	van	de	schoolwijk.	

Alle	straatobservaties	zijn	verwerkt	tot	een	ganzenbord.	Je	leert	om	de	materie	van	de	voormiddag	

te	reproduceren	en	gaan	onderling	een	competitie	aan.	‘Ga	naar	de	gevangenis’	of	‘Terug	naar	start’.	

Spanning	gegarandeerd.	Wie	bereikt	als	eerste	het	vak	45?	

	

1AV2:EHBO	

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

wordt	gegeven	door	ervaren	lesgevers	en	jullie	krijgen	een	cursus	achteraf	

zodat	je	later	de	geleerde	kennis	kan	herhalen.	

 

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.	
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2AV1	en	2AV2:	Verkenning	van	de	haven	van	Antwerpen	

Voor	een	halve	dag	kruipen	jullie	in	de	huid	van	

pijpfitter,	vrachtwagenchauffeur	of	kunststofbewerker!	

Jullie	gaan	zelf	aan	de	slag	met	simulaties	en	levensechte	

materialen	om	kennis	te	maken	met	enkele	typische	

beroepen	in	onze	haven.	We	zijn	voor	deze	excursie	te	

gast	bij	de	Scheepvaartschool	Cenflumarin	in	

Linkeroever.	Zo	zitten	jullie	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,	de	grootste	sluis	

ter	wereld.	Daarnaast	zien	we	de	industrie	in	de	

haven	en	bezoeken	we	een	roro-terminal	waar	

we	ontdekken	hoe	goederen	worden	behandeld.	
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DONDERDAG	12/09/19	–	BRUSSEL	

1AV2:	Buurt	in	beeld	(Erfgoedwandeling)	

Verleden,	evolutie	en	heden	van	de	schoolbuurt?		

Na	een	inleiding	in	de	klas,	maken	we	een	actieve	wandeling.	We	observeren	uiteenlopende	facetten	

van	erfgoed:	monumentaal	en	klein,	esthetisch	en	technisch,	oud	en	recent,	groen	erfgoed…	er	zijn	

geen	limieten,	tenzij	die	van	de	schoolwijk.	

Alle	straatobservaties	zijn	verwerkt	tot	een	ganzenbord.	Je	leert	om	de	materie	van	de	voormiddag	

te	reproduceren	en	gaan	onderling	een	competitie	aan.	‘Ga	naar	de	gevangenis’	of	‘Terug	naar	start’.	

Spanning	gegarandeerd.	Wie	bereikt	als	eerste	het	vak	45?	

	

1AV1,	2AV1	en	2AV2:	EHBO	

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

wordt	gegeven	door	ervaren	lesgevers	en	jullie	krijgen	een	cursus	achteraf	

zodat	je	later	de	geleerde	kennis	kan	herhalen.	

 

1AV1:	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.	
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2AV1	en	2AV2:	Park	van	Laken	–	Biotoopstudie:	

Jullie	zullen	de	abiotische	factoren	bepalen	(temperatuur,	luchtvochtigheid,	bodemdichtheid,	pH-

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

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

biotopen	vergeleken.	
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VRIJDAG		13/09/19–	UITSTAP	NAAR	GENT	

We	verzamelen	al	vroeg	op	school:	zorg	dus	dat	je	om	8u15	op	school	bent	want	we	vertrekken	op	

tijd	met	de	bus!	

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

	

Huis	van	Kina:	Goede	minnaars	

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

	

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.	

	

Tuin	van	Kina:	

In	deze	periode	staan	planten	in	vrucht.	Maar	hoe	worden	vruchten	en	zaden	verspreid?	Dieren	zijn	

hiervoor	verantwoordelijk	maar	ook	de	wind	en	de	plant	zelf.	Bovendien	worden	termen	zoals	

insecten-en	windbloeier,	éénhuizig	en	tweehuizig	en	vegetatieve	voortplanting	aan	de	hand	van	

voorbeelden	uitgelegd.	

MSK:	Museumatelier		
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Het	museumatelier	verbindt	kunstbeleving	met	creativiteit.	Na	een	korte	ontdekkingstocht	doorheen	

het	museum	gaan	de	leerlingen	zelf	op	een	creatieve	manier	aan	de	slag	in	het	atelier.	De	

museumgids	werkt	voor	iedere	groep	een	beeldende	opdracht	uit,	aangepast	aan	de	leeftijd	van	de	

leerlingen.	Onze	uitdaging		zal	een	reproductie	zijn	van	een	bestaand	schilderij.		

 
	

	


