
 

 

 
 
 
Zwolle, 3 september 2019 
 
 
Aan:    De leerlingen van mavo 4 met aardrijkskunde in hun pakket 
 
Betreft:  Fietsexcursie 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Voor aanstaande vrijdag 6 september staat voor het vak aardrijkskunde een fietsexcursie op het 
programma. Jullie hebben die dag dus geen lessen, maar doen ‘veldwerk’ langs de IJssel in de buurt 
van Zwolle. Dit is ook één van de examenonderwerpen in mavo 4.  
Aangezien we zelf in de buurt van de rivier de IJssel wonen en ook mogelijk in de toekomst met 
wateroverlast te maken kunnen krijgen, leek het ons uitermate zinvol dat jullie eens zelf bij die rivier 
poolshoogte gaan nemen. Verschillende onderdelen van het net afgeronde project ‘Ruimte voor de 
Rivier’ zijn goed zichtbaar. Zaken die je zelf in het veld waarneemt, blijven altijd beter hangen dan de 
theorie uit het boek. Bovendien is het ook leuk om op deze manier te leren. 
 
Hoe ver fietsen en wanneer klaar? 
Vanaf het startpunt bij de voormalige IJsselcentrale in Zwolle-Zuid is de fietstocht ongeveer 11 
kilometer langs de IJssel. Tijdens de fietstocht maak je diverse stops, waar je opdrachten moet gaan 
uitvoeren en foto’s moet maken. Het ingevulde opdrachtenblad en de fotocollage lever je in als je het 
helemaal af hebt. De exacte inleverdatum hiervan krijgen jullie nog te horen. Aan het einde van de 
route is er bij de biologische schapenhouderij ‘De Vreugdenhoeve’ gelegenheid om onder het genot 
van een ijsje of een drankje op kosten van de school de opdrachten verder uit te werken. En voor de 
duidelijkheid: het is niet de bedoeling om hier op de speeltoestellen voor de kleine kinderen te zitten.  
We verwachten rond 13:00 uur klaar te zijn en dan kunnen jullie op eigen gelegenheid naar huis 
fietsen.  
 
Met wie ga je de opdrachten uitvoeren? 
Alle leerlingen werken in de groepjes die door de docent zijn samengesteld. Elk groepje levert 
uiteindelijk 1 opdrachtenboekje en 1 fotocollage in.   
 
Welke regels gelden er? 
- Het is een gewone lesdag, waarbij je serieus werk levert. 
- Je werkt goed samen binnen je groepje en houdt tijdens het fietsen afstand tot de andere groepjes. 
- Je houdt je netjes aan de regels in het verkeer, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. 
- Bij slechte samenwerking binnen je groepje meld je dat aan je docent. 
 
 
 

 
 
  



Hieronder kun je zien hoe laat je met je groepje aanwezig moet zijn op de parkeerplaats bij de ingang 
van de voormalige IJsselcentrale (kruising IJsselcentraleweg en Harculosepad)   
 
M4ak2 

Groep Namen Vertrektijd vanaf IJsselcentrale 

1 Ilona, Sanella, Doortje, Maud 09:00 uur 

2 Melissa, Björk, Joris, Elvira 09:03 uur 

3 Juliette, Tess, Marit vE, Daan 09:06 uur 

4 Tjantiek, Hidde, Marit H, Ruben 09:09 uur 

5 Deman, Karin, Norah, Isaac 09:12 uur 

6 Caitlyn, Mijke, Isa, Mette, Bo 09:15 uur 

7 Amayra, Beau-Dean, Jonah, Marit W., Twan 09:18 uur 

 
M4ak5 

Groep Namen Vertrektijd vanaf IJsselcentrale 

1 Monique, Dalym, Olav, Amber 09:21 uur 

2 Lesley, Owen, Ingmar, Puck 09:24 uur 

3 Stijn, Kim, Lezevia, Job 09:37 uur 

4 Shenoa, Kim, Felice, Emma 09:30 uur 

5 Erik, Jaima, Mirre, Jill 09:33 uur 

6 Carmen, Frederique, Marit K., Marcel 09:36 uur 

7 Robin, Lois, Jeremy, Senna 09:39 uur 

8 Lisa, Julian, Tessa, Angelina 09:42 uur 

 
Leerlingen die niet precies weten hoe ze het vertrekpunt kunnen vinden, kunnen met de docenten om 
8.30 uur meefietsen vanaf school.  
 
Wat moet je meenemen? 
- Genoeg eten en drinken voor onderweg (fietsen kost veel energie). 
- Een degelijke fiets met harde banden en eventueel gereedschap om je band te plakken. 
- Aangepaste kleding bij het weer (dus als er regen wordt verwacht, regenkleding meenemen). 
- Per groepje een lesboek meenemen. 
- Pen, kleurpotloden. 
- Je mobiele telefoon om het internet te kunnen raadplegen. 
 
Tot slot 
We hopen van harte dat het die dag mooi weer is en dat we samen een leuke en leerzame fietstocht 
kunnen maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit met jullie medewerking prima gaat lukken.  
Alvast veel plezier gewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
meneer Roelofs, meneer Sandee en meneer Beens, docenten aardrijkskunde 
 
 

        
 
 
 
 



 
De route 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


