
 

 

Zwolle, 7 november 2019 
 
 
Aan:   De ouders van de leerlingen uit klas 3 
 
Betreft:  Excursie voor het vak geschiedenis mavo, havo en 

atheneum klas 3 
 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Op donderdag 21 november neemt uw kind deel aan de excursie naar het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork in Hooghalen. De sectie geschiedenis heeft voor deze excursie gekozen, omdat zij het 
belangrijk vindt dat leerlingen worden gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van racisme en 
discriminatie. Leerlingen krijgen een ander, indringend beeld van de Jodenvervolging door een plek te 
bezoeken waar deze zich in het echt heeft afgespeeld: zij staan op de plek van de strafbarak waar 
Anne Frank gevangen heeft gezeten, zij lopen op historische grond. 
 
Deze excursie is tijdens de lessen geschiedenis voorbereid. Leerlingen weten kenmerken van het 
nationaalsocialisme en redenen voor de opkomst van Hitler. Zij bezitten algemene kennis over de 
vervolging van Joden in Nederland.  
 
Tijdens de excursie verzamelen leerlingen materiaal om vervolgopdrachten uit te kunnen voeren. Deze 
opdracht wordt ook als schriftelijke overhoring becijferd. 
 
Deelname aan deze excursie kost €15,00. U heeft in oktober een totaalfactuur ontvangen, waarin dit 
bedrag is opgenomen. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn waardoor uw kind niet zou kunnen 
deelnemen aan deze excursie, dan vragen we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de 
desbetreffende teamleider.  

__________________________________________________________________________________ 

 
Het programma voor M31, M32, MH31, MH32 en H32 is als volgt: 
 
07.15 uur  vertrek leerlingen uit Nieuwleusen (Brand Oil) 
07.45 uur  vertrek vanaf het Meander College 
09.00 uur  aankomst Westerbork 
09.05 uur  groep opsplitsen: filmzaal/museum 
09.45 uur  wissel: museum/filmzaal 
10.30 uur  wandeling naar het voormalig kampterrein 
11.15 uur  rondleiding door medewerker Herinneringscentrum 
12.15 uur  wandeling terug naar Herinneringscentrum 
13.00 uur  vertrek naar Zwolle 
14.00 uur  geschatte aankomsttijd in Zwolle bij het Meander College 
 
 



 
→ Leerlingen melden zich voordat zij de bus instappen bij: 

M31   :  mevrouw Wevers 
M32   :   mevrouw Vis 
MH31 :   mevrouw Van de Kamp  
MH32 :   mevrouw Baakman 
H32  :     mevrouw Kamphuis 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Het programma voor A31, A32, H31 en H33 is als volgt: 
 
1e t/m 3e uur reguliere lessen vervallen 
11.15 uur  vertrek vanaf het Meander College 
12.25 uur  aankomst Westerbork 
12.30 uur  groep opsplitsen: filmzaal/museum  
13.30 uur  wissel: museum/filmzaal 
14.00 uur  wandeling naar het voormalig kampterrein 
14.45 uur  rondleiding door medewerker Herinneringscentrum 
15.45 uur  wandeling terug naar het Herinneringscentrum 
16.30 uur  vertrek naar Zwolle 
17.30 uur  geschatte aankomsttijd in Zwolle bij het Meander College 
18.00 uur  geschatte aankomsttijd in Nieuwleusen (Brand Oil) 
 
→ Leerlingen melden zich voordat zij de bus instappen bij: 
     A31 :  meneer Van Mil / meneer Brokke  
     A32 :  mevrouw Kroes  
     H31 :  mevrouw Ten Damme  

H33 :  mevrouw Jansen  
__________________________________________________________________________________ 
 
Leerlingen moeten pen, papier en een lunchpakket bij zich hebben. Met het oog op de wandelingen 
en de rondleiding (die in de open lucht plaatsvindt) is het raadzaam om goed schoeisel en 
regenkleding te dragen. 
 
Wij hopen dat de leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
mede namens de sectie geschiedenis en de teamleiders, 
 
drs. Leo Kaan  
 
 
 
 
 
 
 
 


