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Doetinchem, 10 december 2018

Aan de ouders(-s), verzorger(-s) van de
leerlingen in Havo-2

Referentie: 2018-317/Mut/Hee
Betreft: excursie naar Corpus en Rijksmuseum Boerhaave

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Op vrijdag 25 januari 2019 vindt er voor de leerlingen in Havo-2 voor het vak biologie een excursie
plaats naar Rijksmuseum Boerhaave en Corpus in Leiden. In Rijksmuseum Boerhaave ontdekken
leerlingen de wereld van wetenschap. Aan de hand van historische verhalen en objecten komen
leerlingen meer te weten over gepassioneerde wetenschappers en door onderzoekend en ontdekkend
leren begrijpen ze dat wetenschap van onschatbare waarde is voor hun leven. In Corpus beleven de
leerlingen in 55 minuten een spectaculaire 'reis door de mens'. Ze leren hoe het lichaam in elkaar zit,
hoe het werkt en wat je moet doen om het gezond te houden.
Programma
Het vervoer naar Leiden geschiedt per touringcar. We vertrekken vanaf de school, waar de leerlingen
vanaf 07:00 uur in de hal kunnen wachten. Om uiterlijk 7:30 uur moeten de leerlingen zich bij hun
biologiedocent aanwezig melden. In het Rijksmuseum Boerhaave zullen de leerlingen een rondleiding
krijgen en gaan ze een workshop volgen. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan Corpus waar
aan de hand van een audiotour “een reis door de mens” wordt gemaakt. Aansluitend is er een
educatieve speurtocht door dit museum. Wij verwachten om tussen 17:00 uur en 18:00 uur,
afhankelijk van de avondspits, weer bij de school terug te zijn. De leerlingen dienen zelf zorg te
dragen voor een lunchpakket, iets te drinken, een pen en een 1-euro-munt voor een kluisje.
Kosten
De kosten van deze excursie bedragen € 16,50 per leerling. Deze zijn opgenomen in de
verzamelfactuur ‘Kosten voor extra schoolactiviteiten’ die u in het begin van dit schooljaar heeft
ontvangen en inmiddels door u is voldaan.
Bij ziekte
Indien uw zoon of dochter op de dag van de excursie ziek blijkt te zijn, worden de kosten van deze
excursie niet aan u gecrediteerd. De reservering en de daarbij behorende kosten zijn gemaakt en
daarbij is rekening gehouden met het feit dat uw zoon of dochter meegaat. In voorkomende gevallen
kunt u hiervoor uw eigen annuleringsverzekering aanspreken.
De leiding van deze dag berust bij de heer Markus Mutschler. Daarnaast zullen een aantal
medewerkers als begeleider meegaan.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van
bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan via e-mail contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Markus Mutschler, docent biologie
(m.mutschler@rietveldlyceum.nl)

