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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

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

van atheneum 6 met biologie in hun vakkenpakket 

 
 

 
Mijdrecht, 12 juli 2022 
 

 
Betreft: informatie veldwerkexcursie biologie; kenmerk 20220712-1994 
 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw, 
 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 augustus a.s. gaan jullie (de leerlingen) op een 2-daags 

biologiekamp in Vinkeveen. Een leuke start van het schooljaar voor biologie maar wel 

een met een serieus tintje. Tijdens het kamp werken jullie aan een afsluitend praktisch 

schoolexamen d.m.v. een eigen onderzoek in/rondom de Vinkeveense plassen.  

 

We zijn te gast op één van de eilandjes rondom de Vinkeveense plassen. Het terrein is 

voorzien van een schuur/werklokaal, een vuurplaats én een louncheterrein. Aangrenzend 

aan het eiland ligt een groot grondgebied waar onderzoek gedaan kan worden. Tevens 

ligt natuurgebied Botshol en de Vinkeveense plassen zelf op korte afstand. 

 

Tijdens het praktisch schoolexamen zal je zelf een onderzoek moeten bedenken en 

uitvoeren in rondom de Vinkeveense plassen. Naast jullie docenten, mevrouw Aakster, 

mevrouw Aarsman, mevrouw De Vries, mevrouw Rodrigues en de heer Hijdra zullen ook 

twee ‘experts’ van Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop aanwezig zijn om jullie te 

helpen.  

 

Om kennis te krijgen van de omgeving wordt er donderdagochtend gestart met een 

introductiecollege, gevolgd door een uitleg over al het te gebruiken onderzoeksmateriaal. 

Het is de bedoeling dat je tijdens het kamp werkt aan het verkrijgen van alle benodigde 

data. De uitwerking van al deze data gebeurd in de vorm van een onderzoeksverslag en 

wordt onderdeel van de les en het huiswerk.  

 

Tijdens dit kamp is er naast het doen van onderzoek uiteraard ook voldoende vrije tijd. 

Zo is er de mogelijkheid te zwemmen, bootje te varen (boot ook te gebruiken tijdens 

(water)onderzoek) en sluiten wij de donderdag af met een BBQ en een kampvuur. Helaas 

is het dit jaar niet mogelijk te overnachten.  

 

Overdag zullen jullie zelf voor eten, drinken en een schoon kampterrein zorgen. Om die 

reden zullen jullie in verschillende groepen worden verdeeld die roulerend gaan koken, 

afwassen, boodschappen doen en gaan schoonmaken. De groepsindeling, corveeroosters 

en een volledig overzicht van de planning en activiteiten zullen bij aanvang van het kamp 

bekend gemaakt worden.  

Na de vakantie volgt in een tweede brief een globale planning zodat duidelijk wordt waar 

je wanneer verwacht wordt en hoe laat je weer thuis bent.  
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Voor de vakantie willen wij alvast een inventarisatie doen t.a.v. dieet-wensen, of er 

bijzonderheden zijn aangaande de gezondheid en beschikbaarheid van 

materialen. Zouden jullie daarom de volgende vragenlijst alvast in willen vullen, klik 

HIER.  

 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne vakantie en kijken uit naar volgend schooljaar! 

 

Namens de sectie biologie, 

 

met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Dhr. M. Hijdra, mevr. S. Aakster, 

docenten biologie 

(hdr@hetvlc.nl, aaks@hetvlc.nl) 
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