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Aan de ouders van de leerlingen van 5 TSO Lembeek, 2022-10-12 
 
Geachte ouders en leerlingen 
 
De leerlingen van 5 TSO beleven op vrijdag 21 oktober 2022 hun eerste studiereis 
 

'Herbeleef de Slag van Waterloo' 
 

Voor uw zoon of dochter zal deze dag er als volgt uitzien: 
 

Vertrek op school 8.50 u 

Aankomst op school 15.50 u 

Picknick Er is een picknick te voorzien. Er is geen mogelijkheid om ter 
plaatse iets te eten of aan te kopen. 

Programma Bezoek aan het museum van het memoriaal 1815: ontdek de 
geschiedenis van de beroemde slag aan de hand van 
uniformen, historische voorwerpen, interactieve kaarten, een 
speurtocht en multimediale animatie, inclusief een unieke 3D-
filmbeleving 
 
Workshop 'En batterie'  
 
Bezoek aan het Panorama en het 40 meter hoge monument 
'De Leeuw van Waterloo( (226 treden: voorzie aangepast 
schoeisel) 
 
Namiddag: Bedrijfsbezoek Pacapime Lembeek 
 

Prijs €20 - €10 (voorschot) = € 10 
Dit bedrag wordt verrekend op de leerlingenrekening. 

 
Wij wensen er op te wijzen dat de leerlingen verplicht zijn om aan de studiereis deel te nemen. Dit is 
een wezenlijk onderdeel van de vorming en hoort bij de eindtermen voor het vak geschiedenis, 
leerstof van dit schooljaar. Het mee beleven van deze studiereis maakt de leerstof aanschouwelijker 
en draagt bij tot een betere verwerking van dit thema. Afwezigheden op die dag kunnen enkel 
aanvaard worden zoals voorzien in het schoolreglement. 
Wij wensen uw zoon of dochter een leerrijke studiereis, waar interesse voor het verleden het 
uitgangspunt vormt. Een bedrijf in werking bezoeken is zeker een waardevolle activiteit binnen de 
business gerelateerde opleiding, zoals Handel, secretariaat-talen en informaticabeheer. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Fien Vanhove Herman Marissens 
adj.-directeur directeur   
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