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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en aan de leerlingen met biologie  

in atheneum 4  

 

 

Mijdrecht, 29 mei 2015 

 

 

Betreft: praktisch schoolexamen in Artis Amsterdam 

 

 

Beste leerling, 

 

Op vrijdag 5 juni a.s. gaan jullie op excursie naar Artis in Amsterdam, waar jullie een 

afsluitend praktisch schoolexamen zullen uitvoeren; “Diergedrag in Artis”. 

 

Tijdens dit praktisch schoolexamen zullen de volgende onderwerpen en vaardigheden aan bod 

komen: natuurwetenschappelijk onderzoek, gedragsbiologie, observeren. 

 

“Diergedrag in Artis” gaat als volgt: 

 je wordt door je docent ingedeeld in tweetallen, waarbij je drie klasgenoten hebt mogen 

aanwijzen met wie je niet wilt/kunt samenwerken; 

 elk groepje start met een oefenonderzoek (diersoort naar keuze);  

(Als dit oefenonderzoek slaagt, kun je dit als een pilot beschouwen en het onderzoek 

uitbreiden voor je eigen hoofdonderzoek); 

 vervolgens gaan jullie met je eigen hoofdonderzoek aan de slag (probleemstelling, 

hypothese, deelvragen, proefopzet enz); 

 voordat je met je hoofdonderzoek aan de slag gaat, krijg je van je docent een GO/No GO; 

 op school verwerken jullie vervolgens dit onderzoek in een wetenschappelijke poster en 

presenteren jullie dit op de postermarkt. 

 

Jullie worden om 10.00 uur verwacht bij de hoofdingang van Artis. Met het openbaar vervoer 

het makkelijkste te bereiken met metro 51 vanaf Amstelveen, uitstappen bij Waterlooplein. 

Vanaf daar neem je tram 14 richting Flevopark, uitstappen bij halte Artis. 

 

Het programma start om 10.00 uur precies. Vanaf 15.00 uur staat het jullie vrij om 

Amsterdam in te gaan. 

 

Aanvullende regels: 

 vanwege het examenkarakter en voor de testnauwkeurigheid is het verboden met andere 

groepen te communiceren;  

 als een groep nog bezig is bij de plaats waar je moet zijn, wacht je op ruime afstand, of je 

gaat vast door naar de volgende plek (ander te observeren dier); 

 mobiele telefoons moeten worden ingeleverd. Bezit of gebruik tijdens de toets wordt 

aangemerkt als fraude en levert ieder van het duo een 1,0 op; 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Bastiaan Kikkert en Menno Hijdra, 

docenten biologie 

mailto:info@hetvlc.nl
mailto:infovinkeveen@hetvlc.nl

