
 

Brugge, 29 april 2019 

Betreft : fotografie sessie SNT 4de leerjaar 

Beste ouder(s), 

Op dinsdagnamiddag 7 mei ’19 werken onze L4 leerlingen samen met volwassen cursisten             
portretfotografie SNT en hun leraar.  
Elke klas van het 4e leerjaar wordt op die namiddag verwacht in SNT, Centrum voor Volwassenonderwijs,                
Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge voor een fotografiesessie “carte visie, portretfotografie”. 

Deze fotografiesessie sluit aan bij onze werolessen i.v.m. eeuwen en stamboom. 

De leerlingen brengen een bezoek aan de fotografiestudio in SNT. De studio is uitgerust met camera’s,                
achtergronden en computers om de sessie rond ‘carte visie’ te doen slagen. 

Op dinsdagnamiddag 7 mei ‘ 19 gaat klas 
➔ L4C op bezoek in de studio van 13u30 tot 14u10. 
➔ L4B op bezoek in de studio van 14u10 tot 14u50. 
➔ L4A op bezoek in de studio van 14u50 tot 15u30. 

Het accent ligt bij deze activiteit op de ervaring van de mogelijkheden van digitale media, meer specifiek                 
fotografie. De leerlingen weten ook dat er regels zijn wat betreft privacy. 

Er wordt gevraagd om voor deze activiteit, indien mogelijk, uw kind een attribuut mee te geven en (of)                  
kledingstuk passend binnen een periode van de vorige eeuw. 
Hiermee kunnen ze dan op de foto a.d.h.v. de tips van de fotografiecursisten. 

Een foto van elke leerling wordt dan doorgestuurd door de cursisten via mail naar juf of meester. We printen                   
die af op school en hangen die op op het prikbord aan de klas in juni. Zo kunt u het modelwerk van uw kind                        
bewonderen. 

We hopen zo uw kind een aanzet te geven om de taal van de fotografie beter te leren kennen en eventueel                     
een eigen motivatie te ontdekken in deze vorm van media en kunst. 

Vriendelijke groeten, 
juf Heleen 
juf Shari – juf Karin 
meester Tom 
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