
 
 
 
Aan de ouders van leerlingen 4 havo die aardrijkskunde in hun profiel hebben. 
 
 
Datum:     20 november 2015 
Betreft:     bezoek Tropenmuseum Amsterdam  
Kenmerk: 15.008/MLD 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op vrijdag 27 november gaan de leerlingen van 4 havo naar het Tropenmuseum in Amsterdam. 
 
De leerlingen gaan met hun aardrijkskundegroep en onder begeleiding van drie docenten met de 
trein naar het Muiderpoortstation in Amsterdam. Vanaf dit station wordt een korte wandeling 
gemaakt naar het museum.  
 
In het museum bezoeken de leerlingen aan de hand van een opdrachtenblad  verschillende 
tentoonstellingen, waaronder India, Nieuw- Guinea, Nederlands-Indië, Noord-Afrika en Zuid Amerika. 
Voor het vak aardrijkskunde is het van belang dat leerlingen kennis op doen over andere landen en 
hun culturen. Bovendien komen deze regio’s in het examenjaar uitvoerig aan bod in de domeinen 
Wereld ‘Globalisering’ en Gebieden ‘Indonesië’. 
 
Beide Clustergroepen 4 havo AK 1 (RRL) en AK 2 (MLD) verzamelen om 9 uur in de hal van station 
Haarlem en vertrekken om 9.17 uur naar Amsterdam, terugkomst in Haarlem rond 13.30 uur. 
 
De trein kosten (€ 9.40) moeten de leerlingen zelf betalen door middel van een OV-chipkaart, de 
entree kosten worden door school betaald.  
Wilt u alstublieft controleren of er een saldo van minimaal €25,- op de OV-chipkaart van uw 
zoon/dochter staat?  
Als uw zoon/dochter nog geen OV-chipkaart heeft, kan die van tevoren gekocht worden in de 
stationshal. Dat neemt enige tijd in beslag, dus eerder aankomen op het station is dan noodzakelijk. 
 
Indien deelname van uw zoon/dochter op bezwaren mocht stuiten, dan hoor ik die graag van u. Voor 
eventuele nadere informatie kunt u vanzelfsprekend contact op nemen met, j.mulder@schoter.nl          
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juul Mulder, Robert van Riel, docenten Aardrijkskunde.  
 
 
P.S. Indien uw zoon/dochter na het museum bezoek geen les meer heeft en in   
        Amsterdam wil blijven, dient dit door de ouders uiterlijk op 25 november as. via email  
        kenbaar te worden gemaakt. 
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