
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit H5 en A6 met biologie in hun pakket 
 
Zwolle, februari 2020 
 
 
Betreft:  Excursie naar Amsterdam 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Op vrijdag 6 maart wordt er voor de leerlingen van de examenklassen havo en vwo met de 
vakken biologie in hun pakket een excursie naar Bodyworlds en Artis in Amsterdam 
georganiseerd. Deze excursie wordt in de lessen biologie voorbereid. Ter plekke worden 
enkele opdrachten uitgevoerd om de leerlingen gerichter en efficiënter de tentoonstellingen 
te laten beleven.  
 
Bodyworlds 
“De adembenemende anatomie-tentoonstelling BODY WORLDS: The Happiness Project. De 
tentoonstelling met echte menselijke lichamen is een absolute must-see, die leerlingen de 
unieke kans biedt hun eigen lichaam van binnen te bekijken en het geleerde over het menselijk 
lichaam van de afgelopen jaren heel concreet maakt. Een onvergetelijke schoolreis waar ze 
nog lang over zullen praten!” Bron: website Bodyworlds 
 
Artis  
"Het werkblad 'Evolutie bovenbouw' laat je zelf tijdens een bezoek aan ARTIS vanuit een 
evolutionair perspectief naar verschillende dieren en planten kijken. Bekijk van dichtbij 
voorbeelden hoe dankzij natuurlijke selectie elke soort is aangepast aan zijn eigen omgeving." 
Bron: website Artis.  
 

Deelname aan deze excursie kost € 30,00. Deze kosten zijn in oktober opgenomen in het 
totaaloverzicht van de schoolkosten. 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 desbetreffende teamleider. Leerlingen die niet 
deelnemen aan de excursie krijgen een vervangende opdracht op school. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
Het PROGRAMMA ziet er als volgt uit: 
 
08.00 uur : vertrek bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
08.15 uur : leerlingen verzamelen voor de school  
       H5biol4 bij dhr. Haaksma 
       A6biol4 bij dhr. Haaksma 
       H5biol2 bij dhr. Roelofs 
       A6biol6 bij mevr. Klein 
08.30 uur  : vertrek per bus vanaf de school  
10.00 uur : aankomst in Amsterdam 
10.30 uur : bezoek Bodyworlds, op tijd aanwezig zijn! 
12.00 uur : via routekaart wandelen naar Artis (bij de hoofdingang), incl. lunchpauze 
13.30 uur : bezoek Artis, op tijd aanwezig zijn! 
15.00 uur : vertrek naar Zwolle, vanaf parkeerplaats naast Artis 
16.45 uur : aankomst Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte) 
17.15 uur : aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 
Voor meer info zie http://bodyworlds.nl en http://www.artis.nl 
 
We rekenen op een interessante en leerzame dag in Amsterdam! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert Haaksma en Laurine Knol, docenten biologie 
Gerard Kuper, teamleider havo 
Ronald Doornekamp, teamleider atheneum 
 

http://bodyworlds.nl/
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