
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 11 juni 2021 

 
Geachte ouders, beste leerlingen, 
 
 
In het kader van het eindexamenprogramma aardrijkskunde organiseert de sectie Aardrijkskunde voor 
de leerlingen van vwo-5 een excursie naar Zuid-Limburg op woensdag 23 juni. Binnen de huidige regels 
kunnen we dit programma gelukkig ook met fysiek onderwijs op locatie aanbieden. 
 
Tijdens het veldwerk wordt aandacht besteed aan het examenonderdeel water (ruimte voor de rivier). 
Daarnaast komt de stedelijke problematiek van een middelgrote stad als Maastricht aan de orde. Als 
afsluiting maken we nog kennis met het prachtige Zuid-Limburgse Krijt-Lösslandschap. De leerlingen 
werken de gehele dag in een team van 3. De veldwerkgids geeft sturing aan de dag.  
 
Dit veldwerk staat in het ‘Programma Toetsing en Afsluiting’ omschreven als praktische opdracht. Ter 
verwerking van deze dag maken de leerlingen met hun team een verslag en het behaalde (team)cijfer 
telt voor iedere individuele leerling mee in de bepaling van het rapportcijfer en in hun 
schoolexamencijfer.  
Op school werken de leerlingen een aantal lessen aan de voorbereiding van deze dag.   
Tijdens het veldwerk werken de leerlingen in de veldwerkgids en zijn ze in het bezit van een enquête.  
 
Het programma staat hieronder. Tijdens deze dag gelden de gewone schoolregels en de daarbij 
horende tijdelijke coronaregels. Dat betekent mondkapje op in de bus en anderhalve meter afstand tot 
volwassenen houden. Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd bij het vertrekpunt staan met de juiste 
benodigdheden.  
Ziekte op deze dag dient voor 8.00 uur telefonisch bij de receptie doorgegeven te worden. In dit geval 
zal de leerling een vervangende/ aanvullende opdracht moeten maken.  
Deelname aan deze dag kost twintig euro. Dit bedrag wordt via de administratie van de school geïnd. 
 
Wij hopen op een succesvolle, leerzame en plezierige dag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
de sectie aardrijkskunde, 
J. Hoek,  
R. Janssen, 
 
jsn@sgweredi.nl  

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die 
deelnemen aan  het veldwerk Zuid-Limburg 

mailto:jsn@sgweredi.nl


  
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
8.00  Aanwezig zijn; samenkomst bij de busparkeerplaats (rechts van VMBO-BB).  
 
8.15      Vertrek per bus vanaf de achterste parkeerplaats Merendreef.  
 
8.15-9.15  Bustocht naar Maaswerken. Onderweg landschapsbeschouwing over   
  grindwinning rond Maasbracht. 
 
9.15-11.00      Start programma Maaswerken   
  Groep A:     
  - Korte introductie over de Grensmaas 
  - Uitzichtpunt Koeweide/Trierveld bij de werkhaven en grindwinning  
  - Hoogwaterbrug Visserweert- Illikhoven met opdrachten uit de gids  
  Groep B 
  - Korte introductie over de Grensmaas  
  - Hoogwaterbrug Visserweert- Illikhoven met opdrachten uit de gids  
  - Uitzichtpunt Koeweide/Trierveld bij de werkhaven en grindwinning 
 
11.00-11.30 Busrit naar Maastricht met onderweg een landschapsbeschouwing 
 
11.45-15.00 Veldwerk Maastricht met :  
  - bezoek aan één aandachtswijk (Boschpoort/ Wittevrouwenveld/  
    Wyckerpoort)  
  - sociaalgeografisch onderzoek  
  - stadswandeling richting centrum 
  - pauze 
 
15.00   Verzamelen op de Maasboulevard, naar de bus.  
  Als je te laat bent, loop naar het station en pak de trein naar Eindhoven.  
  Maak op weg naar huis een opzet voor jouw nieuwe onderzoek! 
 
15.00-16.00 Rondrit door Zuid-Limburg met Jekerdal, Eben Emael, ENCI. 
   
16.00-17.00 Terugreis naar Valkenswaard 
 
 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
VOORBEREIDING. 
Zorg dat je het intro-deel met je team hebt verwerkt voor het veldwerk begint. Tijdens het veldwerk wordt 
1 map van elk team door je docent gecontroleerd. Bij geconstateerde achterstand of fraude worden 
punten van je eindcijfer afgetrokken! 
 
WAT MEE TE NEMEN.  

- Je voorbereiding op het veldwerk (voorbereidingsgids) en de enquêtes. 
- Pas je kleding aan op het weer. Hou de weersverwachting in de gaten. 
- Zorg voor goede (wandel)schoenen.    
- Schrijfgerei 
- mobiel in verband met bereikbaarheid en het maken van foto’s  
- lunchpakket 

 
ALGEMENE AFSPRAKEN. 
a. Het betreft hier een schoolactiviteit en geen vakantietrip.  
b. De gebruikelijke schoolregels gelden dus ook tijdens de dag, zoals:  

- geen alcoholgebruik op deze dag 
- zorg dat je steeds op tijd bent. 
- mondkapje op in de bus 
- anderhalve meter afstand tot volwassenen houden 

 


