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Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1Ha_O en 1Vb 

 

  

 

 

Datum:   2 september 2022 

Kenmerk:  KM22230021/YZN 

Betreft:  Excursie 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 1Ha_O en 1Vb, 

 

De leerlingen in 1Vb en 1Ha_O werken het komende blok aan de eerste complexe opdracht 

Onderzoek en expositie. Ze leren tijdens dit project over het doen van empirisch onderzoek 

bij biologie en bronnenonderzoek bij aardrijkskunde en geschiedenis. 

Op vrijdag 9 september gaan de leerlingen voor dit project naar het Teylers museum. Ze 

maken daar kennis met het thema door het volgen van een rondleiding.  

De leerlingen zullen op vrijdag 9 september met twee docenten op de fiets naar het museum 

gaan.  

Klas 1HaO verzamelt met de fiets om 12:10 uur voor de school en zal rond 14:30 uur weer 

terug zijn op school. Daarna kunnen zij hun spullen uit hun kluisje halen en naar huis fietsen.  

Klas 1Vb verzamelt met de fiets om 13:10 uur voor de school en zal rond 15:30 uur weer 

terug zijn op school. Daarna kunnen zij hun spullen uit hun kluisje halen en naar huis fietsen.  

Het is dus noodzakelijk dat uw zoon of dochter op de fiets naar school toe gaat. Het is niet 

de bedoeling dat de leerlingen eten of drinken in het museum. Dat kunnen ze doen voor 

vertrek. Verder mag de rugzak niet mee het museum in; waardevolle spullen kunnen de 

leerlingen voor vertrek in hun kluisje stoppen. Zou u uw zoon of dochter hierop kunnen 

wijzen? 

Wij kijken enorm uit naar een leuke start van dit eerste project! Mochten er nog vragen zijn, 

dan kunt u contact opnemen met de mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

Yara van Zon (projectleider vwo onderbouw) 
Bas Koster (mentor 1Vb, mail: b.koster@schoter.nl) 
Nienke Ras (mentor 1Ha_O, mail: n.ras@schoter.nl) 
 
 


