
 

Zwolle, 10 maart 2023 

  

  

  

Betreft: dagexcursie naar Xanten en CentrO/Oberhausen, MH3, MMH3 (met du) MM3 (met Du) 

  

   

Geachte ouder/verzorger,  

  

Op woensdag 29 maart wordt er voor de leerlingen uit MH3, MMH3 (met Duits) en MM3 (met Duits) 

een excursie naar Xanten en CentrO/Oberhausen georganiseerd.  

 

Kennismaking met de Duitse cultuur en gesprekken aangaan in het Duits zijn de doelen van deze 

excursie. Alle opdrachten die moeten worden uitgevoerd in Duitsland zullen tijdens de lessen Duits 

worden voorbereid en nabesproken.  

 

Wat houdt deze excursie in? 

De leerlingen gaan in Xanten naar het grootste openluchtmuseum van Duitsland. In de Romeinse Tijd 

heette Xanten “Colonia Ulpia Traiana”. Tijdens ons bezoek aan deze Romeinse stad verdiepen de 

leerlingen zich in het verleden en krijgen ze inzicht in hoe het er daar aan toeging.   

 

Ook bezoeken de leerlingen in Oberhausen één van de grootste overdekte winkelcentra van Europa. 

Er wordt zelfs gezegd dat dit het grootste winkelcentrum van Europa is. Tijdens het bezoek aan het 

winkelcentrum gaan de leerlingen aan de slag met hun spreekvaardigheid. Zij gaan (in groepen) op 

pad om daar interviews te houden. De perfecte kans om het geleerde in praktijk te brengen.  

 

MM3: 

Voor de leerlingen uit MM3 hangen er ook twee cijfers aan vast. Een daarvan doen ze op op locatie 

en het andere cijfer zal een mondelinge toets zijn over de dag zelf. Dit mondeling wordt op een later 

moment afgenomen. Het is belangrijk dat uw kind meegaat op deze excursie. Mocht uw kind op een 

of andere manier geen deel kunnen nemen, dan zal er een alternatieve opdracht gedaan moeten 

worden.  

 

MMH3 

Ook de leerlingen uit MMH3 en MH3 maken op deze dag een opdracht. Ook met hen wordt de 

opdracht tijdens de lessen voorbereid.  

 

 



 

 

 

De kosten voor deze excursie bedragen €27,50 per leerling. Hiervoor ontvangt ouder 1 (vermelding 

Magister) via Landstede een factuur. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn waardoor uw kind 

niet zou kunnen deelnemen aan deze excursie, dan vragen we u zo spoedig mogelijk contact op te 

nemen met dhr. Huurman (leerlingcoördinator) jhuurman@meandercollege.nl. 

 

We zullen deze dag in twee groepen uiteen gaan. De leerlingen uit MH3 zullen met bus 1 eerst naar 

CentrO gaan en daarna naar het archeologische Park. De MMH3- en MM3-klassen zullen met bus 2 

eerst naar het archeologische Park in Xanten gaan. 

 

Globale Dagindeling – Bus 2 – MMH3 (met du) en MM3 (met du) 
07.30 uur     :    vertrek bij de GEBO-garage in Nieuwleusen   

07.45 uur     :    aanwezig op school – melden bij de docent 

08.00 uur     :  vertrek per bus vanaf de school   

10.00 uur     :  aankomst Xanten  

12.00 uur     :  vertrek naar CentrO/Oberhausen  

13.00 uur       :  aankomst CentrO  

15.00 uur        :  vertrek naar Zwolle   

17.00-17.30 uur :  aankomst Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte)   

18.00 uur        :  aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen  

 

 

Globale Dagindeling – Bus 1 – MH3 
07.30 uur     :  vertrek bij de GEBO-garage in Nieuwleusen   

07.45 uur     :  aanwezig op school – melden bij de docent  

08.00 uur     :  vertrek per bus vanaf de school   

10.00 uur     :  aankomst CentrO - Oberhausen 

12.00 uur     :  vertrek naar Xanten – archäeologischer Park 

13.00 uur     :  aankomst Xanten – archäeologischer Park 

15.00 uur     :  vertrek naar Zwolle   

17.00-17.30 uur :  aankomst Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte)   

18.00 uur     :  aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen  

 

We verwachten van de leerlingen dat zij zelf een lunchpakket meenemen. Voor de opdrachten 

hebben de leerlingen pen en papier nodig.  

Daarnaast is het weer in de maand maart vrij onvoorspelbaar. Zorg ervoor dat uw kind, voordat het 

naar school vertrekt, gekleed is op het weertype van de dag. Denk bijvoorbeeld aan een paraplu bij 

slechter weer. Het allerbelangrijkste is dat leerlingen een geldig identificatiebewijs (paspoort / id-

kaart) bij zich hebben! 

 

In geval van calamiteiten kunnen leerlingen in Duitsland de begeleiders bereiken. 

  

We hopen op een interessante en leerzame dag in Duitsland!  

  

Met vriendelijke groet,  

 

dhr. Bert Lokate 

dhr. Harrold Hamberg, MEd 

dhr. Gerard Kuper MsEN 
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