
 

 

Zwolle, 26 november 2019 
 
 
Aan:   Ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit havo 5 
 
Betreft:  Excursie naar Münster voor het vak Duits 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Op dinsdag 10 december wordt er voor de leerlingen van havo 5 een excursie naar Münster 
georganiseerd. De excursie maakt voor het vak Duits deel uit van het tentamen spreekvaardigheid 
in TW2. 
In de lessen Duits wordt deze dag voorbereid.  
 
De leerlingen moeten ter plaatse een aantal interviews houden met enkele inwoners van de stad. 
Daarnaast worden tijdens een rondwandeling onder begeleiding van Duitstalige gidsen enkele 
bezienswaardigheden bekeken en maken de leerlingen kennis met de typisch Duitse 
Weihnachtsmarkt. Na de excursie leveren ze een schriftelijk verslag in van de belevenissen. 
 
Deelname aan deze excursie kost € 25,00. Deze kosten zijn opgenomen in de totaalfactuur die u in 
oktober heeft ontvangen. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn waardoor uw zoon of dochter 
niet zou kunnen deelnemen aan deze excursie, dan vragen we u zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met de afdelingsleider. Leerlingen die niet deelnemen aan de excursie krijgen een 
vervangende opdracht op school. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
07.45 uur  :  vertrek bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
08.15 uur  :  vertrek per bus vanaf school  
10.30 uur  :  aankomst in Münster parkeerplaats Hindenburgplatz 
11.00 uur  :  wandeling in 4 groepen door het centrum van de stad, verzamelen bij de Dom 
13.00 uur  :  in groepjes: interviews houden  
15.45 uur  :  aanwezig bij de bus op de parkeerplaats Hindenburgplatz 
16.00 uur  :  vanaf parkeerplaats Hindenburgplatz vertrek naar Zwolle 
18.00 uur :  aankomst Zwolle (aankomsttijd is allerminst zeker; het is mede afhankelijk van de  
   verkeersdrukte) 
18.30 uur      :  aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 
We hopen op een interessante en leerzame dag in Münster! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. Barbara Kuiper en drs. Evert Hamming, docenten Duits 
Gerard Kuper MSEN, teamleider havo 
 


