
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 22 februari 2022 

 
Geachte ouders, beste leerlingen, 

 
De sectie biologie organiseert voor de leerlingen van havo-2 een excursie naar Naturalis op maandag 
14 maart. Binnen de huidige regels kunnen we dit programma gelukkig met fysiek onderwijs op locatie 
aanbieden. 
 
Naturalis is een museum met verschillende tentoonstellingszalen vol met de mooiste vondsten uit de 
natuur. Tijdens het bezoek beleven leerlingen de rijkdom van de natuur en wat biologisch & geografisch 
onderzoek opgeleverd heeft. De leerlingen volgen twee zaalprogramma’s waarin een onderzoekende 
leerhouding wordt gestimuleerd aan de hand van echte natuurobjecten. Biologie zal voor verschillende 
leerlingen eindonderwijs zijn in havo 2, waardoor deze excursie bijdraagt aan het vergroten van de 
beeldvorming over biologische kwesties en aardwetenschappen. 
 
De zaalprogramma’s die ze volgen zijn ‘Dierenliefde’ en ‘Hoe vind je het?’. Met Dierenliefde wordt 
aangesloten op het thema voortplanting en ontwikkeling waar we op dit moment volop mee bezig zijn in 
havo 2. In de dierenliefde is oneindig veel variatie. Met humor, verstand en een rijkdom aan collectie 
ontdekken de leerlingen patronen in de voortplanting van dieren. 
 
Het zaalprogramma Hoe vind je het? sluit aan op de lesstof die de leerlingen later dit jaar tot zich zullen 
nemen tijdens het thema erfelijkheid en evolutie. De leerlingen onderzoeken hoe ijstijdbotten iets 
vertellen over het klimaat, testen mineralen om nuttige eigenschappen te herkennen en zien de 
wetenschappelijke waarde van verschillende topstukken. Hierbij worden ze uitgedaagd om een mening 
te vormen over hun eigen ware aard: zijn ze vooral mineraloog, vulkanoloog, paleontoloog of 
glacioloog? 
 
Het programma van de gehele dag staat hieronder. Tijdens deze dag gelden de gewone schoolregels 
en de daarbij horende tijdelijke coronaregels. Dat betekent in elk geval een mondkapje op in de bus. 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.  
Deelname aan deze dag kost € 22. Dit bedrag wordt via de administratie van de school geïnd. 
 
Wij hopen op een succesvolle, leerzame en plezierige dag.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De sectie biologie, 
A. Lemmen, lem@gweredi.nl  
E. Timmer. tmm@sgweredi.nl  
  

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die 
deelnemen aan  de excursie Naturalis 2022 
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PROGRAMMA 
8.10  Aanwezig zijn; samenkomst bij de bus parkeerplaats (rechts van VMBO-BB).  
 
8.25      Vertrek per bus vanaf de achterste parkeerplaats Merendreef.  
 
8.25-10.30 Bustocht naar Naturalis. 
 
10.50-12.30      Zaalprogramma 1 
 
12.30-12.50 Pauze 
 
12.50-14.30 Zaalprogramma 2 
 
15.00-17.00 Terugreis naar Valkenswaard 
 
 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
De pauze bij Naturalis duurt slechts 20 minuten. Je dient je eigen lunchpakket mee te nemen om te 
kunnen nuttigen in de pauze. De pauze is buiten, dus een goede jas meenemen als het fris is wordt 
aangeraden.  
 
Gedurende het bezoek aan Naturalis worden jassen en tassen opgeborgen in opbergrekken. Deze 
mogen niet mee het museum in worden genomen. Laat spullen die je niet nodig hebt thuis i.v.m. 
beperkte opbergruimte. 
 
WAT MEE TE NEMEN.  

- 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:  

- zorg dat je steeds op tijd bent. 
- mondkapje op in de bus 
- blijf als groep bij elkaar bij je eigen klasgenoten en begeleider 
- anderhalve meter afstand tot volwassenen houden 

        


