
 

 

 
 
 
 
 
 
Zwolle, 16 oktober 2018 
 
 
Betreft:  excursie voor het vak  geschiedenis voor de leerlingen van mavo 2 en mavo/havo 2 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op dinsdag 6 november 2018 neemt uw zoon of dochter deel aan de excursie naar Lelystad. De 
leerlingen brengen een bezoek aan De Bataviawerf. In de lessen geschiedenis wordt dit bezoek 
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. Tevens wordt verwacht dat de 
leerlingen een iPad of telefoon meenemen om een filmpje te kunnen maken. Verder adviseren we om 
makkelijk schoeisel te dragen. 
 
Bataviawerf 
 

 
 
De Bataviawerf is een scheepswerf met bijzondere ambities: er worden schepen uit de Gouden Eeuw 
gereconstrueerd die belangrijk zijn geweest in onze maritieme geschiedenis. Dit erfgoed is destijds 
wegens de beperkte levensduur gesloopt of ligt als scheepswrak op de bodem van de zee. De 
Bataviawerf haalt de geschiedenis graag boven water. Tijdens het bezoek  worden de leerlingen in  
groepen verdeeld. Elke groep gaat met een eigen gids op pad voor een rondleiding over de werf. Zij 
bekijken een film en gaan aan de slag in de smederij, beeldhouwerij, tuigerij, modelbouw of 
zeilmakerij. Als afsluiting wordt hét VOC-schip De Batavia uitgebreid bekeken en bewonderd. 
 



Het programma ziet er als volgt uit: 
 
8:30 uur  vertrek uit Nieuwleusen (garage GEBO; Brand Oil) 
9:00 uur  vertrek vanaf het Meander College 
9:45 uur  aankomst Bataviawerf 
 
Groep 1:  10:00 – 12:00 uur film + rondleiding 
      12:00 – 12:30 uur pauze 
      12:30 – 14:00 uur workshops 
 
Groep 2:  10:00 – 11:30 uur workshops 
      11:30 – 12:00 uur pauze 
      12:00 – 14:00 uur film + rondleiding 
 
14:00 – 15:00 uur vrije tijd  
 
15:15 uur     vertrek vanuit Lelystad 
16:00 uur     verwachte aankomst bij school 
16:30 uur     verwachte aankomst in Nieuwleusen 
 
Leerlingen melden zich voordat ze de bus instappen bij: 
 
M21:  meneer Lokate en meneer Venhuizen 
MH21: mevrouw Baakman en mevrouw Witte 
MH22:  mevrouw Van de Kamp en mevrouw Van den Berg 
 
Bataviastad + Bataviahaven 
 

 
 
Tijdens de vrije tijd hebben de leerlingen de mogelijkheid het Fashion Outlet Center Bataviastad of de 
Bataviahaven te bezoeken. 
 
Wij hopen dat de leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Erik Venhuizen (namens de sectie geschiedenis) 
Rebecca Baars-Soppe (teamleider mavo) 


