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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3HAVO 
 
 
 
 
Datum:  1 oktober 2021  
Kenmerk: 212200085/VSR 
Betreft:  veldwerkdagen 3H 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Op donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober hebben de 3e klassen HAVO 
veldwerkdagen. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de dagen. Een duidelijk 
schema is te vinden op de laatste pagina van de brief. 
 
De leerlingen zullen twee locaties bezoeken: 

- Houtrakpolder: wel een fiets nodig 
- Hekslootpolder: geen fiets nodig 

 
Donderdag: 
De klassen 3Hb en 3Hc worden donderdagochtend om 08.45 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 3Hd en 3He worden donderdagochtend om 10.45 uur op het schoolplein 
verwacht met fiets. Later in de middag werken deze klassen in het lab en op de laptop om 
aan het verslag te werken. 
 
Vrijdag: 
De klassen 3Hd en 3He worden vrijdagochtend om 08.45 uur op het schoolplein verwacht. 
’s Middags werken deze klassen in het lab en op de laptop om aan het verslag te werken. 
 
De klassen 3Hb en 3Hc worden vrijdagochtend om 10.45 uur op het schoolplein verwacht. 
Later in de middag werken deze klassen in het lab en op de laptop om aan het verslag te 
werken. 
 
Afronden: 
Na de herfstvakantie wordt in de lessen het praktisch werk afgerond, waarna de leerlingen 
een verslag bij de docent moeten inleveren. Inleverdata volgen nog.  
 
Iedere dag dat de leerlingen voor veldwerk in het rooster staan, hebben zij een pen, een 
lunchpakket en regenkleding nodig. Het is aan te raden dat de leerlingen stevige schoenen 
of laarzen aan hebben die vies mogen worden. Voor het werken op school hebben zij 
vervolgens wel hun laptop nodig. Deze mag voor vertrek naar de locaties in het kluisje van 
de leerling opgeborgen worden. Tijdens de twee veldwerkdagen zijn er geen andere lessen 
voor deze leerlingen.  
 



 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

Mochten er nog vragen zijn dan verwijs ik u naar de biologiedocent van uw zoon of dochter. 
 
 
Met vriendelijke groet namens de biologiesectie, 
 
Linda Visser 
Docent biologie 
 
 

 Donderdag Houtrakpolder (fiets)  
 3Hb en 3Hc 3Hd en 3He 
9:00-10:30 Veld  
11:00-12:30 Lab  Veld 
13:00-14:30 Laptop  Lab  
14:30-16:00  Laptop 

      

 Vrijdag Hekslootpolder (lopend) 

 3Hb en 3Hc 3Hd en 3He 
9:00-10:30  Veld 
11:00-12:30 Veld Lab 
13:00-14:30 Lab Laptop  
14:30-16:00 Laptop  

 
 
Het laboratoriumwerk zal in de lokalen 117 en 118 plaatsvinden, het werken op de laptop in 
de lokalen 112 en 114. 
 


