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

leerlingen met biologie in klas mavo 3 

 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 21 mei 2015  

 

 

Betreft: excursie en practicum de Bosdijk  

 

 

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

 

Op donderdag 28 mei a.s. zullen de mavo 3 leerlingen uit Vinkeveen en op maandag 1 juni 

a.s. zullen de mavo 3 leerlingen uit Mijdrecht, die het vak biologie in hun pakket hebben, op 

excursie gaan naar de Bosdijk. De excursie wordt beoordeeld als een PTA onderdeel. 

 

Op de locatie zijn vrijwilligers en docenten aanwezig om de leerlingen te begeleiden.  

In de lessen voorafgaand aan de excursie worden de mavo 3 klassen in groepen verdeeld 

door de docent die ze lesgeeft. De excursie zal een groot deel van de dag in beslag nemen.  

 

Wat moeten de leerlingen meenemen naar de Bosdijkexcursie en het practicum op school? 

 genoeg eten en drinken (er is geen snackbar onderweg); 

 potlood en schrijfpapier;  

 regenkleding (let op het weerbericht);  

 stevige (ingelopen) schoenen die eventueel nat kunnen worden;  

 eventueel een verrekijker en/of fototoestel;  

 droge kleren in kluisje op school.  

 

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bellen naar 0297-283459 (locatie Mijdrecht) of 0297-

261514 (locatie Vinkeveen).  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

Mw M. van den Hoven (locatie Mijdrecht) 

Dhr. J. van Belzen (locatie Mijdrecht) 

 

Mw. J. Bots (locatie Vinkeveen) 

Mw. J. Heesakkers (locatie Vinkeveen) 

docenten biologie mavo 3 

 

 

Bijlagen: groepsindeling en routebeschrijving 

 

 

  



Groepsindeling 
 

De leerlingen worden door de lesgevende docent in 2 groepen verdeeld. Beide groepen 

hebben verschillende tijden: 

 

 

 

 

Tijd Groep 1            8.30 – 13.00 uur 

8.30 Aanwezig op de Bosdijk. Instructies en veldwerkplaats opzoeken. 

8.45 – 9.45 Opdrachten doen en watermonsters nemen. Let op de tijd! 

9.45 – 10.00 Opruimen en afmelden  

10.00 – 10.55 Terugfietsen naar school en lunchen 

11.00 – 13.00  

 

Practicum aan plankton en chemische bepalingen en verwerken van je 

gegevens in een nieuw opdrachten boekje 

 

 
 
 

 

Tijd Groep 2            10.45 – 15.15 uur 

10.45 Aanwezig op de Bosdijk. Instructie en veldwerkplaats opzoeken. 

11.00 – 12.00 Opdrachten doen en watermonsters nemen. Let op de tijd! 

12. 00 – 12.15 Opruimen en afmelden  

12.15 – 13.10 Terugfietsen naar school en lunchen 

13.15 – 15.15  

 

Practicum aan plankton en chemische bepalingen en verwerken van je 

gegevens in een nieuw opdrachten boekje 

 

 

 
  



Routebeschrijving naar de Bosdijk 
 

 

GPS code: RD 125380 

466627 

 

Vanaf Mijdrecht: 

 Ga naar de N201. 

 Rijd die in de richting van Vinkeveen. 

 Ga bij Waverveen naar rechts de Ing. Enschedeweg in richting Wilnis. 

 Ga na de ringvaart de derde kruising naar links (Oudhuizerweg). 

 Rijd deze uit, langs de molen in de richting van Vinkeveen. 

 Ga op de kruising met de Demmerik rechtdoor de Ter Aase Zuwe op. 

 Aan het eind ga je naar rechts. 

 Na anderhalve kilometer ben je bij de Bosdijk.  

 Neem de eerste weg rechts de Bosdijk in. 

 

Vanaf Vinkeveen: 

 Rijd vanaf de Hoofdstraat de Demmerik op.  

 Volg de Demmerik tot de Ter Aase Zuwe.  Ga daar in (linksaf). 

 Aan het eind ga je naar rechts. 

 Na anderhalve kilometer ben je bij de Bosdijk.  

 Neem de tweede weg rechts de Bosdijk in. 

 
 

 

  


