
 

Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van klas 3  
  
Zwolle, 17 januari 2023  
  
Betreft: excursie Westerbork 
  
  
Beste ouder/verzorger,  
  
 
Op donderdag 2 februari 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 opdrachten worden ook als schriftelijke overhoring becijferd. De leerlingen uit 
MAVO 3 en MAVO/HAVO 3 die geen geschiedenis in hun pakket hebben, maken deze 
opdrachten ook, maar uiteraard niet voor een cijfer.  
 
Wat uw kind in ieder geval mee moet nemen:  
  

• Pen en potlood   
• Lunchpakket en voldoende drinken  
• Schoenen die gemakkelijk lopen (i.v.m. wandeling) 
• Warme kleding (!) 
• Eventueel regenkleding/paraplu  

  
De kosten voor deze excursie bedragen €15,- per leerling. Hiervoor ontvangt ouder 1 een 
factuur. Deze vergoeding valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Mocht uw kind niet meekunnen met deze excursie, dan vragen wij u contact op te nemen 
met leerlingcoördinator Jaap Huurman (jhuurman@meandercollege.nl). Mocht uw kind deze 
dag ziek zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om tussen 7:30 en 7:45 uur te bellen met school om 
dit door te geven?  
  
In geval van nood op de dag zelf kunt u ons bereiken op het volgende nummer:  
06-50569069.  
  

mailto:jhuurman@meandercollege.nl


 
 

 

PROGRAMMA:  
  
Het programma voor MM31, MM32, MM33, MM34 en MMH31 en MMH32 is als volgt: 
 
07.15 uur  vertrek leerlingen uit Nieuwleusen (Brand Oil) 
07.30 uur  verzamelen in een lokaal bij de mentor, zie onderstaand schema  
07.45 uur  vertrek vanaf het Meander College 
09.00 uur  aankomst Westerbork 
09.05 uur  opsplitsen in groepen voor verschillende programmaonderdelen: 
          - museum 
          - filmzaal 
          - rondleiding over het voormalig kampterrein 
13.00 uur  vertrek naar Zwolle 
14.00 uur  geschatte aankomsttijd in Zwolle bij het Meander College 
 

klas lokaal begeleiding 
MM31 MO21 mevr. Dekker en dhr. Van der Kamp 
MM32 MO22 dhr. Mostert en mevr. Volkerink 
MM33 MO23 dhr. Jongman en dhr. Blom 
MM34 MO25 dhr. Eilander en dhr. Barneveld 
MMH31 MO26 dhr. Lokate en mevr. Ulkeman 
MMH32 MO27 dhr. Dekker en mevr. De Haas 

 
Het programma voor MH31, MH32, MH33, MA31, MA32 en MA32 is als volgt: 
 
1e t/m 3e uur: reguliere lessen vervallen 
11.00 uur  verzamelen in een lokaal bij de mentor, zie onderstaand schema 
11.15 uur  vertrek vanaf het Meander College 
12.25 uur  aankomst Westerbork 
12.30 uur  opsplitsen in drie groepen voor verschillende programmaonderdelen: 
          - museum 
          - filmzaal 
          - rondleiding over het voormalig kampterrein 
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) 
 
  

klas lokaal begeleiding 
MH31 MW23 mevr. Helbers en mevr. Van der Veld 
MH32 MW25 mevr. Bakker en dhr. Sandee 
MH33 MW26 mevr. Kamphuis en dhr. De Weerd 
MA31 MW27 mevr. Last en dhr. Aktepe 
MA32 MO25 mevr. Klein en mevr. Ten Damme 
MA33 MO26 dhr. Van Maastricht en mevr. Kraaijeveld 

 
 



 
 

 

We zien uit naar een waardevolle en leerzame excursie!  
  
  
Met vriendelijke groet,   
mede namens alle begeleidende (vak)docenten,  
  
dhr. Harrold Hamberg (teamleider mavo)  
dhr. Gerard Kuper (teamleider havo)  
dhr. drs. Ronald Doornekamp (teamleider atheneum)  
  
 
 


