
 

 

 
 
 
Zwolle, 16 oktober 2018 
 
 
 
 
Betreft:  excursie voor het vak geschiedenis voor de leerlingen van atheneum klas 2 
 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
 
Op dinsdag 6 november neemt uw zoon of dochter deel aan de excursie naar Lelystad.  
De leerlingen brengen een bezoek aan De Bataviawerf en Museum Nieuw Land Erfgoed. 
In de lessen geschiedenis worden deze bezoeken voorbereid en verwerkt. 
 
Deelname aan deze excursie kost € 20,00. U heeft hiervoor in oktober een factuur ontvangen. 
Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn om niet mee te gaan met de excursie, dan vragen we u 
contact op te nemen met de teamleider. Leerlingen moeten pen, papier en een lunchpakket bij zich 
hebben en we adviseren makkelijk schoeisel te dragen.  
 
 

Bataviawerf 
 

 
 
 
 
 
Tijdens deze excursie maken leerlingen op verschillende manieren kennis met onderdelen van het 
Nederlandse verleden ter zee. Zo wordt o.a. de Batavia bezocht, een nagebouwd schip, waarbij de 
leerlingen een indrukwekkend beeld krijgen van het leven en werken aan boord van een zeventiende-
eeuwse koopvaarder.  
 
 



De leerlingen wordt een ander beeld gegeven in het museum Nieuw Land Erfgoed. 
Daar worden twee opgegraven originele scheepswrakken onder begeleiding bezocht: 
een ventjager (een schip dat vers gevangen schip bij vissersschepen ophaalde en naar de markt 
vervoerde) en een beurtvaarder (een schip dat een regelmatige dienst onderhield tussen twee 
havensteden). 
 
Tijdens de excursie maken de leerlingen verschillende soorten opdrachten welke verband houden met 
het leven en werken aan boord van verschillende schepen in de zeventiende eeuw. Ook wordt hen 
gevraagd om na te denken over de verschillende waarde van deze drie schepen voor het beeld van 
onze geschiedenis tijdens de Gouden Eeuw. Tenslotte kunnen zij na afloop een antwoord geven op de 
vraag of de Gouden Eeuw voor iedereen zo’n welvarende periode is geweest. 
 
Wij hopen dat deze excursie een bijdrage levert aan het besef van de waarde van cultureel erfgoed 
voor de burgers van de toekomst. 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
08.30 uur     vertrek uit Nieuwleusen (garage GEBO; Brand Oil) 
09.00 uur     vertrek vanaf het Meander College 
09.45 uur     aankomst Bataviawerf 
10.00 – 12.00 uur groep 1 bezoekt Bataviawerf 
10.00 – 11.30 uur groep 2 bezoekt museum 
11:30 – 12.00 uur pauze groep 2   
12.00 -  12:30 uur pauze groep1 
12.30 -  14.00 uur   groep 1 bezoekt museum 
12.00-   14.00 uur groep 2 bezoekt Bataviawerf 
14:15 uur     vertrek naar Zwolle 
15.00 uur     verwachte aankomst bij school 
15.30 uur     verwachte aankomst in Nieuwleusen 
 
 
LET OP: 
Leerlingen melden zich voordat ze de bus instappen: 
A21 bij mevrouw Van der Plas 
A22 bij mevrouw Van de Werfhorst 
 
Wij hopen dat de leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Leo Kaan (namens de sectie geschiedenis) 
Ronald Doornekamp (teamleider atheneum) 
 


