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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

van havo 5 en atheneum 6 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 13 oktober 2014 

 

 

Betreft: excursie stad Utrecht 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  

 

Nieuwsgierigheid werd vroeger als een niet zo nette eigenschap gezien. 

Tegenwoordig wordt nieuwsgierigheid gewaardeerd en zelfs gestimuleerd. Bouwen aan je 

eigen “kennisconstructie”: het onderzoeken, analyseren, evalueren en interpretatie van 

kennis en informatie. Leerlingen sturen hun eigen leren (mede) zelf aan, waarbij de rol 

van de docent blijft bij coaching en stimulans.  

 

Op dinsdag 28 oktober wordt van de leerlingen van havo 5 en atheneum 6 met 

aardrijkskunde in hun pakket verwacht dat zij rond 8.30 uur op Centraal Station Utrecht 

staan. Van daaruit gaan zij zelf op onderzoek uit. Tussendoor is er een groepsactiviteit: 

“DomUnder”, in plaats van het overzien van de stad, een leuke onderaardse tocht in het 

historische verleden van de stad Utrecht. 

 

In Utrecht krijgt iedere leerling zijn eigen fiets. Aan het eind van de excursie (rond 15.00 

uur) verwachten we dat de fietsen in dezelfde staat als waarin we ze ’s morgens hebben 

gekregen, weer worden ingeleverd. 

 

De leerlingen reizen op eigen gelegenheid weer terug naar Mijdrecht. Als zij nog gebruik 

willen maken van de stedelijke voorzieningen van de stad Utrecht, dan zijn zij vrij om te 

gaan mits zij toestemming hebben van ouder(s)/verzorger(s). 

 

Wat neem je mee? 

 kijk naar het weerbericht en zorg voor passende kleding. Bij kou denk aan een 

muts, handschoenen en dikke sokken. Bij nattigheid neem een regenpak mee! 

Paraplu’s op de fiets zijn zó 2013….; 

 zorg voor voldoende eten en drinken; een echte aanrader: Broodje Mario op de 

Oude Gracht 

 neem een pen, potlood etc. mee; 

 denk aan je eigen gemaakte onderzoeksmateriaal. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Mw. I. de Bock 

Mw. Y. Chaigneau 
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