
 

 

 
 
 
 
Zwolle, 8 januari 2019 
 
Betreft:  excursie voor het vak geschiedenis voor leerlingen van HA1 en A1 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Woensdag 23 januari organiseert de sectie geschiedenis voor uw zoon of dochter een excursie naar 
Museum Het Valkhof in Nijmegen. In de komende periode staat het tijdvak Grieken en Romeinen 
tijdens de lessen geschiedenis centraal. De Romeinen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van 
de Grieks-Romeinse cultuur. Tijdens deze excursie zullen de leerlingen specifiek kennismaken met de 
overblijfselen in Nederland van deze fascinerende periode.  
 
Het programma tijdens dit bezoek bestaat uit meerdere onderdelen: 
 
1  
Informatieve presentatie 
Leerlingen bekijken een audiopresentatie over Romeins Nijmegen. 
Deze film is een goede inleiding op het bezoek aan de Romeinse archeologische collectie. 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Roman Quest 

Probeer met je team de Roman Code te kraken in de vaste collectie van het museum.  Via een app 
maak je met je team in de archeologische collectie opdrachten, je strijdt in teams tegen elkaar, niet 
alleen kennis , maar ook snelheid telt om als winnaar uit de bus te komen. 
3 
Schervenworkshop 
Een tafel met honderden scherven staat voor de klas klaar. Ze vertellen het verhaal van 3000 jaar 
Nijmeegse geschiedenis rond het Valkhof. Bij deze schervenworkshop gaan de leerlingen zelf met de 
vondsten aan de slag. Een archeoloog helpt met het sorteren en onderzoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA:  
 



op woensdag 23 januari voor HA11, HA13 en groep A uit HA12 

   
7.30 uur       vertrek vanaf de GEBO-garage in Nieuwleusen 
8.15 uur       leerlingen melden zich in de hal  
            HA11  : mevr. Witte en dhr. Haven 
            HA12  : groep A (zie bijlage) mevr. Van der Werfhorst 
            HA13  : dhr. Oostra en dhr. Stephan 
 8.30  uur        vertrek Meander College 
10.15 uur       aankomst museum Het Valkhof 
10.30 -10.45 uur   audiopresentatie Romeinengroep 
10.50 -11.50 uur   groep 1 en 2: schervenworkshop 
            groep 3 en 4: Roman Quest en Romeinse Archeologie 
11.50 -12.05 uur pauze 
12.05 -13.05 uur  groep 3 en 4: schervenworkshop 
            groep 1 en 2: Roman Quest en Romeinse Archeologie  
13.15 uur      vertrek vanaf het museum 
14.45 uur      aankomst bij school 
15.15 uur      aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 
 

op woensdag 23 januari voor A11, A12 en groep B uit HA12 

 
1e t/m 3e uur    lessen vervallen 
10.45 uur      vertrek vanaf de GEBO-garage in Nieuwleusen 
11.00 uur                leerlingen melden zich in de hal  
            A11: dhr. Sandee en mevr. Scheperboer 
            A12: mevr. Van der Plas en mevr. Leeuw 

HA12: groep B (zie bijlage) mevr. Nijmeijer 
11.15 uur          vertrek Meander College 
12.45 uur       aankomst museum Het Valkhof 
13.00 -13.15 uur audiopresentatie Romeinengroep 
13.15 -14.15 uur   groep 1 en 2: schervenworkshop 
            groep 3 en 4 :  roman Quest en Romeinse Archeologie  
14.15 – 14.30 uur pauze 
14.30 - 15.30 uur groep 3 en 4: schervenworkshop 
            groep 1 en 2: Roman Quest en Romeinse Archeologie  
15.45 uur      vertrek vanaf het museum 
17.15 uur      aankomst bij school 
17.45 uur                aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 



 
 
Leerlingen maken in het museum opdrachten en moeten daarom een potlood en hun iPad of 
andersoortige device meenemen. 
 
Verder verwachten wij van de leerlingen dat zij een lunchpakket bij zich hebben. 
 
Deelname aan deze excursie kost € 20,00. Deze kosten zijn in oktober opgenomen in het 
totaaloverzicht van de schoolkosten. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn om niet mee te gaan 
met de excursie, dan vragen wij u contact op te nemen met de teamleider. 

 

Wij hopen dat onze leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Erik (E.) Venhuizen en Bert (L.) Haven, docenten geschiedenis 
Erik (E.) van Amelsfort, teamleider havo 
Ronald (drs. R.G.J.) Doornekamp, teamleider atheneum 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

HA12 - Groep A vertrek 8.30 uur 
1. Ruben van Bergeijk  

2. Niels Berger 

3. Mike Bijdevaate 

4. Sanne Bos 

5. Marije Bosma  

6. Ilias Buitelaar 

7. Annefleur Hilberink 

8. Marijn Kinket 

9. Seth Postma 

10. Jaden Tan  

11. Amza Traore  

12. Laura Westrik 

13. Sofia Wijbenga 

14. Lieke Wolters 

15. Berry Keizer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA12 - Groep B vertrek 11.15 uur 
1. Nynke Berkeveld 

2. Johanna Bijkerk 

3. Ryan Blom  

4. Eline Daane 

5. Jeanine Dyjers 

6. Gerben Eikenaar 

7. Lieuw Gardenier  

8. Pim Kroon 

9. Sven Mulder 

10. Luc Nieuwenhuis 

11. Bas Tieken  

12. Ella Roeleveld 

13. Robin Vuijk 

14. Thijs Warnar  

 
 


