
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kortrijk, 23 januari 2022  
Beste ouder(s), verantwoordelijke(n) 

 

Komende donderdag 27 januari gaan we met de leerlingen van 2GD 

op Kick-Off van onze nieuw ‘les op verplaatsing’ Vyncke-project. 

 

Wat is les op verplaatsing:  
Dit betekent dat de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht 

(meester Mikey) op de volgende donderdagen 3, 10, 17 en 24 februari, 10 

maart, 28 april, 5 en 12 mei, 2 en 9 juni, les zullen krijgen tijdens de normale 

lesuren op het privéterrein van Vyncke in Harelbeke. 

 

Op dit terrein kunnen we doelstellingen aanbieden die we niet kunnen 

aanbieden op ons schooldomein. Het is dus een grote meerwaarde voor 

onze opleiding. 

 

Vyncke:  
Is een groot familie berdrijf uit Harelbeke die over heel de wereld energie- 

oplossingen bouwt voor bedrijven. Ze doen dit door o.a. bedrijfsafval te 

verwerken tot een grondstof voor energie. Aan hun hoofdzetel in Harelbeke 

hebben ze een heel groot privéterrein waar onze leerlingen heel veel 

leerkansen zullen krijgen. Op dit domein is een heel groot bos met heel veel 

bospaden, kilometers snoeiwerk, knotbomen, diverse fruitbomen, 

plukstruiken en zelfs een echte wijngaard. Het is de droom van elke school 

om dit allemaal te kunnen aanbieden op 1 terrein. 

 

Dankzij een renovatieproject op hun domein kwamen we in contact 

met de zaakvoerders van Vyncke. Zij willen onze leerlingen die unieke 

kans bieden om op hun domein extra ervaring op te doen. Ze schenken 

er ons zelf een bestelwagen en de nodige gereedschappen voor. 

 

Vyncke in de toekomst:  
Dit jaar starten we in het 2de jaar met 10 volle dagen verspreid over de 

laatste trimesters. Vanaf september 2022 zullen we met het 3de jaar 

minstens 1 dag per week vast aan het werk gaan op dit domein. Ook in 

het 4de en 5de jaar zullen we dit blijven doen! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ons programma voor donderdag 27 jan: 
8u55 Start van de lesdag op school, overlopen van de dag. 

9u15 Vertrek naar Waak in Kuurne. 

9u30 Rondleiding bij de groendienst van De Waak in Kuurne. 

 De werknemers van De Waak werken ook op het domein van 

 Vyncke en zullen we dus vaak tegen komen, we mogen alvast 

 eens kijken wat ze allemaal van machines en technieken 

 gebruiken. 

11u30 Vertrek richting Vyncke 

12u00 We eten onze boterhammen op in het domein Vyncke 

13u00 Rondleiding op het domein Vyncke 

15u30 Terug naar school. 

16u05 Einde schooldag. 

 

Belangrijk:  

Vergeet dus zeker niet om jullie boterhammen mee te nemen en zeker 

een herbruikbare waterfles (wegwerpflessen zijn verboden op het 

domein van Vyncke!)  

Een warme maaltijd of broodje bestellen lukt die dag zeker NIET, ook niet 

op: 3, 10, 17 en 24 februari, 10 maart, 28 april, 5 en 12 mei, 2 en 9 juni! 

Gelieve hiermee alvast rekening te houden. 

 

Tot slot:  

Vyncke is een groot bedrijf met heel wat internationale bezoekers, deze 

gaan telkens een wandeling op het domein maken. Dit wil zeggen dat 

deze jullie ook aan het werk zullen zien! Ik geloof er dan ook in dat alle 

leerlingen het beste van zichzelf zullen geven om hiervan een heel mooi 

project te maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Laurens Derycke  

Opleidingsverantwoordelijke Groenvoorziening en -decoratie. 




