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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3TTO en 3VWO 
 
 
 
 
 
Datum:  1 oktober 2021 
Kenmerk: 212200084/KEL 
Betreft:  veldwerkdagen 3TTO en 3V 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Van maandag 11 oktober tot en met woensdag 13 oktober hebben de 3e klassen tweetalig 
onderwijs en VWO 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 

 
Maandag: 
De klassen 3tVa en 3tHa worden maandagochtend 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 3Vb en 3Vc worden maandagochtend 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. 
 
Dinsdag: 
De klassen 3Vb en 3Vc worden dinsdagochtend 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 3tVa en 3tHa worden dinsdagochtend 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. 
 
Woensdag: 
Op woensdag worden de klassen 3Vb en 3Vc om 08.40 uur verwacht. 
 
De klassen 3tHa en 3tVa worden woensdagmiddag om 12.00 uur in lokaal 117 en 118 
verwacht om in het lab en op de laptop om aan het verslag te werken. 
 
Het eindverslag moet vrijdag 15 oktober voor 17.00 uur bij de docent zijn ingeleverd. 
 
. 
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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 aanhebben 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. 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 
 
 

 Maandag Houtrakpolder (fiets)  
 3tVa en 3tHa 3Vb en 3Vc 
9:00-10:30 Veld  
11:00-12:30 Lab  Veld 
13:00-14:30 Laptop  Lab  
14:30-16:00  Laptop 

     

 Dinsdag Hekslootpolder (lopend) 

 3tVa en 3tHa 3Vb en 3Vc 
9:00-10:30  Veld 
11:00-12:30 Veld Lab 
13:00-14:30 Lab Laptop  
14:30-16:00 Laptop  

 Woensdag 

 3tVa en 3tHa 3Vb en 3Vc 
8:40-9:40  Lab 
12:00-13:00 Lab  

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


