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Datum:  30 september 2016 
Kenmerk: 16055/DVM 
Betreft:  veldwerkdagen 3H en 3V 
 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 oktober hebben alle 3V en 3H klassen 
veldwerkdagen. 
 
De klassen 3Ha en 3Va worden woensdagochtend om 8.30 uur op het schoolplein verwacht 
met fiets. ’s Middags werken deze klassen in het lab en op de laptop om aan het verslag te 
werken. 
 
De klassen 3Hb en 3Vb beginnen met de voorbereidingen van het verslag om 8.30 uur. Zij 
zullen dan om 11.00 uur op het schoolplein verwacht worden met fiets om het veld in te 
gaan. In de middag zullen zij in het lab aan de slag gaan. 
 
De klassen 3Hc en 3tVa worden om 11.00 uur op school verwacht om te beginnen aan de 
voorbereidingen van het verslag. Daarna zullen zij om 13.30 uur  op het schoolplein 
verwacht worden met fiets om het veld in te gaan.  
 
Op donderdag ziet het programma er hetzelfde uit, behalve dat de klassen 3Hc en 3tVa om 
8.30 uur op school verwacht worden voor het lab werk. 
 
Op vrijdag zijn de tijden wat meer in elkaar geschoven, zodat iedere klas het lab werk kan 
afronden. Op de volgende pagina ziet u het schema van deze dagen.  
 
Iedere dag hebben de leerlingen een fiets, de laptop, een lunchpakket en regenkleding 
nodig. Het is aan te raden dat de leerlingen stevige schoenen of laarzen aanhebben die vies 
mogen worden. Tijdens de veldwerkdagen zijn er geen andere lessen voor deze leerlingen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de biologiesectie, 
 
Marlies Doeve 
Teamleider 2345 havo 
Docent biologie 
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 woensdag Spaarndam  

 3Ha+3Va 3Hb+3Vb 3Hc+3tVa 
8.30-11.00 Veld        Laptop    

11.00-13.30 Lab lo Veld Laptop  

13.30-16.00 Laptop  Lab  Veld  

 

 

   

 donderdag Vlaamseweg 

 3Ha+3Va 3Hb+3Vb 3Hc+3tVa 
8.30-11.00 Veld  Laptop  Lab  

11.00-13.30 Lab  Veld   Laptop  

13.30-16.00 Laptop  Lab  Veld  

 

 

 vrijdag Hekslootpolder 

 3Ha+3Va 3Hb+3Vb 3Hc+3tVa 
8.30-10.30 Veld  Laptop  Lab  

10.30-12.30 Lab  Veld    Laptop  

12.30-14.30 Laptop  Lab                Veld         

14.30-16.00     Lab         
 
 
Het laboratoriumwerk zal in de lokalen 115 en 117 plaatsvinden, het werken op de laptop in 
de lokalen 112 en 114. 
 
 
 
 
 


