
 

Zwolle, 17 februari 2023 
 
 
Aan:     Leerlingen A6, H5, A5 met examenvak tekenen 
      en ter informatie aan de ouders/verzorgers 
Betreft:   Excursie tekenen 9 maart 2023 
 
 
 
Beste leerling, beste ouder/verzorger, 
 
Op donderdag 9 maart gaan de leerlingen met het examenvak tekenen in havo 5, vwo 5 en vwo 6 op 
excursie. Dat wordt genieten van mooie of bijzondere kunst en inspiratie opdoen voor ons eigen werk. 
We gaan naar Amsterdam en bezoeken daar maar liefst 2 musea; het Rijksmuseum en het Stedelijk 
Museum. De examenleerlingen krijgen in het Stedelijk museum rondleidingen over het examenthema 
VOORBEELDIG en vwo 5 leert meer over het Modernisme, de kunstperiode die in periode 3 aan bod 
komt in de theorielessen. Ook krijgen ze van de tekendocent een opdracht mee om zelfstandig uit te 
voeren. In het Rijksmuseum gaan we heerlijk dwalen met een audiotour en zelf op onderzoek uit.  
 
We zijn de hele dag op pad (zie de planning hieronder), dus zorg ervoor dat je een lunchpakket bij je 
hebt. Er is natuurlijk een museumrestaurant, maar daar is alles wel prijzig. In de les hoor je meer over 
de opdracht dit je in het museum gaat uitvoeren. 
 
Er is voor groepen een verplichte garderobe waar de jassen en rugtassen bewaard moeten worden. 
Het kan echter wel handig zijn om een klein tasje mee te nemen voor bijvoorbeeld een potlood en het 
opdrachtpapier en je telefoon.  
 
Planning  
08:20 uur     vertrek uit Nieuwleusen* 
08:45 uur      vertrek van parkeerplek voor school 
10:30 uur      bezoek Rijksmuseum  
12:00 uur     lunchpauze 
13:20  uur     verzamelen groepsingang Stedelijk Museum 
13:30 uur     bezoek Stedelijk Museum  
14:15-15:45 uur  rondleidingen (A5) & examentraining (H5/A6) 
16:00  uur     vertrek  
17:30 uur      aankomst Meander College  
17:45 uur      aankomst Nieuwleusen  
 
*Even van te voren melden als je gebruik wilt maken van het opstappen in Nieuwleusen.  
 
We hopen op een gezellige en leerzame dag in Amsterdam!  

 

Met vriendelijke groet,  

mw. Suzanne Visscher en mw. Nienke Oosterheerd, docenten tekenen 
dhr. Gerard Kuper, teamleider havo 
dhr. Ronald Doornekamp, teamleider vwo 
 


