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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

 

 

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

leerlingen van de clusters aardrijkskunde havo en atheneum 5 

 

 

 

 

Mijdrecht, 27 september 2021  

 

 

Betreft: excursie Ruimte voor de Rivier; kenmerk 20210927-1691 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Het onderwerp Ruimte voor de Rivier met begrippen als nevengeul, kribverlaging en 

uiterwaardverdieping, spreekt niet zomaar voor zichzelf. Een goed beeld vormen is 

essentieel om op je examen goed voor de dag te kunnen komen. 

Gelukkig is er de IJssel!  

 

Op dinsdag 5 oktober gaan we per bus ’s morgens om 08.30 uur op reis van Mijdrecht 

naar Kampen. Kampen is één van de Hanzesteden langs de IJssel. Zodra wij het 

Kampereiland oprijden begint onze expeditie. Bij station Kampen staat voor iedereen een 

eigen fiets klaar met 3 versnellingen.  

 

Van Kampen fietsen we langs de IJssel naar Zwolle. Onderweg stoppen we regelmatig bij 

zichtplaatsen waar een blik geworpen kan worden op de verschillende onderdelen van de 

projecten “Ruimte voor de Rivier”. Waar nodig zal extra uitleg worden gegeven.  

 

Onderweg stoppen we bij café IJsselzicht, waar iedereen 1 kopje koffie, thee, 

chocolademelk of glas fris krijgt. Wil je eventueel iets uit de “snackhoek” nuttigen, dan is 

dit mogelijk, maar voor eigen rekening. 

 

In Zwolle worden we door de bus weer opgehaald, nadat we de fietsen in dezelfde staat 

als waarin we ze ’s morgens hebben gekregen, weer inleveren. 

Uiterlijk 16.00 uur verwachten wij weer terug te zijn in Mijdrecht. 

 

Wat neem je mee? 

 je eigen mondkapje voor in de bus. 

 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 onhandig; 

 zorg voor voldoende eten en drinken; 

 mocht je last hebben van reisziekte neem voorafgaande aan de busreis maatregelen; 

 een pen, potlood, opgeladen mobiel voor foto’s etc. 
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Je krijgt van ons: een excursiebundel, de reis, een fiets, het drankje bij het café, een 

onvergetelijke ervaring en natuurlijk veel kennis over de Nederlandse rivieren.  

 

Punten van aandacht: 

 

 Tijdens het vervoer in de bus, is het verplicht om een mondkapje te dragen. Je zorgt 

zelf dat je dit bij je hebt én dat je dit opzet voor je in de bus stapt. 

 De excursie is onderdeel van het PTA en deelname is derhalve verplicht. Is er een 

medische noodzaak, waardoor deelname niet mogelijk is, dan zal na overleg met de 

examencommissie een vervangende opdracht worden gegeven.  

 Tijdens de tocht zorg je altijd dat je achter de begeleidende docenten aanfietst. Je 

gaat niet op je eigen houtje verder. 

 Je volgt de aanwijzingen op die je krijgt van de docenten. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

mevr. Y. Chaigneau en mevr. W.E. Thomassen,  

docenten aardrijkskunde 
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