
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, 19 december 2019 
 
 
Aan:   ouders/verzorgers M31 en MH31 
     en ter informatie naar de leerlingen 
 
Betreft:  Excursie Amsterdam voor het vak CKV 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Op woensdag 15 januari 2020 wordt er voor de leerlingen van mavo/havo 3 een excursie naar 
Amsterdam georganiseerd. De programmaonderdelen van deze excursie vallen onder het vak CKV. 
De leerlingen maken een kijkwijzer museum. Ze kunnen kiezen of ze deze kijkwijzer van het 
Rijksmuseum maken of van het Science Musuem NEMO. 
Deze opdracht valt in het PTA, genoemd als derde culturele activiteit. 
Dit examenonderdeel dient ingeleverd te worden bij sbonthuis@meandercollege.nl vóór vrijdag 24 
januari. 
  
Deelname aan deze excursie kost €20,00. Dit bedrag is opgenomen in de totaalfactuur die u afgelopen 
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 leerlingencoördinatoren*. De leerlingen die niet deelnemen aan de excursie moeten 
zelfstandig een culturele activiteit ondernemen met bewijs van toegang en de kijkwijzer inleveren bij 
sbonthuis@meandercollege.nl vóór 24 januari. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
08.00 uur      : vertrek bij de GEBO garage in Nieuwleusen 
08.30 uur      : vertrek per bus vanaf de school 
            - M31 meldt zich bij dhr. Lokate 
            - MH31 meldt zich bij mevr. Van de Kamp 
11.00 - 12.00     : bezoek Rijksmuseum 
12.15 - 13.00 uur   : wandeling incl. pauze naar NEMO 
13.00 - 16.00 uur   : bezoek Nemo    
16.15 uur      : vertrek naar Zwolle 
18.00 uur         : verwachte aankomst Zwolle  
18.30 uur          : aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
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We verwachten van de leerlingen dat zij zelf een lunchpakket meenemen, zorg voor goede schoeisel 
en kleding bij slecht weer.  
We hopen op een interessante en leerzame dag in Amsterdam! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de teamleider mavo, 
 
mevr. Sandra Bonthuis 
docent drama  
 

 
 
*Leerlingencoördinatoren: 
 
havo/vwo:   Jaap Huurman / jhuurman@meandercollege.nl 
mavo:    Gert Jan Barneveld / gbarneveld@meandercollege.nl 
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