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Aan de ouder(s)/verzorger(s)   
 

 

 

 

 

Datum:   20 april 2018 

Kenmerk: 17271/RRL 

Betreft:  excursie Antwerpen  

 

 

 

Beste ouder(s) verzorger(s), 

 

Op donderdag 17 mei aanstaande gaan de leerlingen van 5V op excursie naar Antwerpen. 

Deze excursie vindt plaats in het kader van de lessenreeks Global Perspectives (GPR), 

waarvoor deze groep de zgn. ‘pilot-group’ is geweest. Hun inzet, op late uren op vrijdagen, 

heeft ons geholpen om te kunnen starten met dit nieuwe vak. Deze reis is een manier om de 

leerlingen daarvoor te bedanken. 

Het thema van het formele deel van de excursie is: migratie. Landverhuizing is van alle tijden 

en alle streken en dus ook nu actueel. Het Red Star Line museum laat de grote 

landverhuizingen van de twintigste eeuw zien.  

Het museum is daarnaast geïnteresseerd in het verzamelen en vertellen van verhalen van 

migranten. Dat kan dus ook gaan over verhalen van uw familie, uzelf en uw zoon/dochter. U 

wordt uitgenodigd om die verhalen te delen op de website van het museum. Dat kan via 

https://www.redstarline.be/nl/uwverhaal. 

De trip heeft ook een informeel deel, waarin de leerlingen kunnen kiezen uit een begeleide 

wandeling of op eigen gelegenheid het centrum van Antwerpen verkennen. 

Wilt u erop letten dat uw zoon/dochter een lunchpakketje bij zich heeft, zodat de ergste 

honger in de bus bestreden kan worden? In het Red Star Line Museum mag geen eten 

meegebracht worden en het restaurant aldaar heeft geen brood/sandwiches te koop. 

Omdat de tijd voor het informele deel van de excursie kort is, willen we graag dat de 

leerlingen zelf bepalen wanneer en waar ze hun avondmaaltijd nuttigen. Daartoe krijgen de 

leerlingen een bijdrage in hun avondeten (€10) van school.  

Voor het vinden van de weg in Antwerpen hebbende leerlingen een fantastisch hulpmiddel 

bij zich: hun smartphone. Het is handig als de leerlingen van tevoren een offline kaart van 

Antwerpen te downloaden. Hoewel de gemeente Antwerpen op veel plaatsen gratis WIFI 

aanbiedt, is de dekking van deze service niet overal even goed. 

Voor gevallen van nood willen wij leerlingen kunnen bereiken via SMS. Wilt u nagaan of de 

leerlingen voldoende beltegoed op hun smartphone hebben? 

https://www.redstarline.be/nl/uwverhaal
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Het programma voor deze excursie is: 

Programma 17 mei as. (tijden onder voorbehoud busmaatschappij) 

Tijd Bestemming 

8.30 Verzamelen Schoter, melden bij docenten Van Rumpt en Van Riel 

12.00 Aankomst Antwerpen, Red Star Line museum, Montevideostraat 3. 

12.00 Bezoek Red Star Line Museum met opdracht; voor te bereiden in lessen 

GPR, mentorles en/of maatschappijleer (thema: migratie) 

14.00 Start wandeling, keuzemogelijkheden: 

• Wandeling Stripmuren richting Meir (http://stripmuren.be/stripmuren-
route/, kaart via: https://bit.ly/1G7F8iV  

• Wandeling Scheldekaai/Steen richting Meir 
 

Slecht weer alternatief: Bezoek Museum aan de Stroom, daarna met tram 

naar centrum Antwerpen 

16.00 Aankomst Meir, vanaf dat moment: vrije tijd inclusief eten op eigen 

gelegenheid 

18.30 Vertrek naar Schoter, bv. vanaf Scheldekaaien-Noord of 

Rooseveltplaats (voorkeur = Rooseveltplaats) 

21.30  Aankomst Schoter 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact met de heer 

Van Rumpt of mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Robert van Riel 

Docent Aardrijkskunde en Global Perspectives 

r.vanriel@schoter.nl 
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