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Hoe dit boekje te gebruiken 
 

 
 

1) In dit boekje vind je bij elke datum, van maandag 15 april t/m 
donderdag 18 april achter elkaar elke activiteit die er op die dag 
is.  
Op maandag 15 april doet H1A de wiskundewandeling en 
Gym: Edukans. 

 
2) Boven elke activiteit staat welke klassen op die dag aan die 
 activiteit meedoen.  

HV1A, HV1B, V1A gaan dus op dinsdagmiddag naar Het 
Tropenmuseum. 

 
3) Onder het plaatje van de activiteit staat steeds hoe laat en waar 
 jouw klas moet verzamelen, en hoe lang de activiteit duurt. 

H1B moet op maandag dus om 11 uur bij lokaal 0.03 zijn 
voor een signaleringstoets. De activiteit duurt 2 uur. 

 
4) Als er over een activiteit meer informatie is, bijvoorbeeld een 
 toelichting op de opdracht, of een uitgebreide toelichting waar je 

 naar toe moet, dan staat dat achterin het boekje. 
 Op blz. 13 staat dus de extra informatie over 
ARTIS. 

 
 
Je moet dus per dag even bekijken aan welke activiteiten jouw klas 
allemaal meedoet, en de bijbehorende informatie lezen. 
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Een paar opmerkingen en regels vooraf: 

 

Op tijd komen 
Bij elk onderdeel staat vermeld hoe laat de klas moet verzamelen. Zorg dat je 
op tijd komt. Het is vervelend als anderen op je moeten wachten, en nog 
vervelender als je gewoon niet meer mee kunt doen. 
 

Uitwerken 
Voor veel onderdelen moet je iets maken. Het kan zijn dat je werk ook 
beoordeeld wordt. In dit boekje staat vermeld voor welk vak een opdracht 
meetelt. Ook staat er vermeld als je iets moet meenemen. Als je op school al 
materiaal hebt ontvangen voor een onderdeel, vergeet dat dan niet mee te 
nemen! 
 

Verzamelen voor activiteiten buiten school 
Wanneer je zelfstandig ergens heen moet, dan staat er in dit boekje waar je 
moet zijn en hoe laat. Als je met het openbaar vervoer gaat moet je er dus 
voor zorgen dat je een Ov-kaart meeneemt. 
 

Geld 
Het is handig een beetje zakgeld mee te nemen voor als je onderweg wat te 
eten of te drinken wilt kopen. Net als op school zorg je zelf voor je lunch. 
 

Gedrag 
Tijdens schooltijd gedraag je je behoorlijk, ook in de activiteitenweek. Als je 
door docenten of anderen aangesproken moet worden op slecht gedrag, zorg 
dat het dan bij een waarschuwing blijft. Je begrijpt dat echt geklier verkeerd 
afloopt. 
 

Ziekmelding 
Bij elk onderdeel meld je je aan als je aankomt, en je meld je weer af als je 
weggaat. Wanneer je door bijvoorbeeld ziekte niet kan komen dan moet dat 
VOOR 08:30 uur op school bekend zijn, zodat dit doorgegeven kan worden aan 
begeleidende docenten. 
 
WIJ WENSEN JE EEN MOOIE, LEUKE EN NUTTIGE WEEK TOE ! 
 

Je docenten van ’t HLZ 
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Maandag 15 April 
 
klassen U1A, H1A, H1B, HV1A, HV1B, V1A: 
 

Edukans: Gym 
 

 
 
locatie: Gymzaal HLZ 
 

tijd: U1A 13:00 uur melden bij: NTR gymzaal  
 H1A 13:00 uur  BSD gymzaal 

 H1B 13:00 uur  HFM gymzaal 
 HV1A 8:30 uur  NTR gymzaal 

 HV1B 8:30 uur  BSD gymzaal 

 V1A 8:30 uur  HFM gymzaal 
 
duur: Het onderdeel duurt ongeveer 2 uur en 15 minuten 
 

overige begeleiders: WIJR HAR                                                (coördinator: GOUM) 

 
 
klassen U1A & V1A: 
 

T E C H N A :   K E T T I N G R E A C T I E 
 
 
 
locatie: HLZ 
 
tijd: U1A: 09:00 uur melden bij: VSR lokaal: 2.26 

 V1A 12:30 uur  VSR lokaal: 2.26 
 
duur: ongeveer 180 minuten (3 klokuren dus) 
 

tweede begeleider: SITJ en ORS                                               (coördinator: VSR) 
 
 

meer informatie 
op bladzijde 17 

meer informatie 
op bladzijde 14 



 
 

5 
 

klas H1B: 
 

S I G N A L E R I N G S T O E T S E N ❶ 
 
 

locatie: HLZ 
 

Klas H1B: 11:00 uur Melden bij BRU lokaal 0.03 

 
duur: een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten 
 

                (coördinator: DKR) 

 
 
 
klassen H1A, HV1A, HV1B: 

 
 W I S K U N D E W A N D E L I N G 

 

 
 
 
locatie: HLZ 
 

tijd: H1A: 9:30 uur melden bij: DUID hoofdingang school 

 HV1A: 11:00 uur  DUID hoofdingang school 
 HV1B: 12:00 uur  DUID hoofdingang school 

 
duur: De activiteit duurt 1,5 uur 

Tweede begeleider: GUSA                                                       (coördinator: DUID) 
 

meer informatie 
op bladzijde 15 
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Dinsdag 16 april 
 
Klassen H1A & H1B: 
 

T E C H N A :   K E T T I N G R E A C T I E 
 
 
 
locatie: HLZ 
 
tijd: H1A: 09:00 uur melden bij: VSR lokaal: 2.26 

 H1B: 12:30 uur  VSR lokaal: 2.26 
 
duur: ongeveer 180 minuten (3 klokuren dus) 
 

tweede begeleider: KNO & Haesen                                         (coördinator: VSR) 
 
 
Klassen U1A, H1A, HV1A, HV1B, V1A: 
 

S I G N A L E R I N G S T O E T S E N ❶ 
 
 

locatie: HLZ 
 
Klas U1A: 11:30 uur Melden bij LIV lokaal 3.10 

 H1A: 12:30 uur  BAK lokaal 0.03 

 HV1A: 9:00 uur  BAK lokaal 0.03 
 HV1B: 9:00 uur  RUIH mediatheek 

 V1A: 9:00 uur  KER lokaal 3.10 
 
duur: een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten 
 

                (coördinator: DKR) 

 
 
 
 

meer informatie 
op bladzijde 17 
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Klassen U1A, H1B: 

 
 W I S K U N D E W A N D E L I N G 

 

 
 
locatie: HLZ 
 
tijd: U1A: 9:00 uur melden bij: VOSW hoofdingang school 

 H1B: 10:00 uur  VOSW hoofdingang school 
 
duur: De activiteit duurt 1,5 uur 
                                                                                                    (coördinator: DUID) 

 
 
Klassen HV1A, HV1B, V1A: 

 
 T R O P E N M U S E U M  

 
                     
 
 
 
 
 
Locatie: HLZ 
tijd: HV1A: 12:00 uur melden bij: KER Ingang Tr. museum 

 HV1B: 12:00 uur  KAN ingang Tr. museum 

 V1A: 12:00 uur  FAB ingang Tr. museum 
 
duur: De activiteit duurt 2 uur 
Extra begeleiding: VOSW GLS                                         (coördinator: BMA) 

meer informatie 
op bladzijde 15 

meer informatie 
op bladzijde 16 
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Woensdag 17 april 
 
Klassen H1A, H1B, HV1A, HV1B: 

 
 W I S K U N D E W A N D E L I N G  -  U I T W E R K E N 

 
        
 
 
          
 
locatie: HLZ 
 
tijd: H1A: 13:10 uur melden bij: MINC lokaal 0.21 

 H1B: 13:30 uur  KORC lokaal 0.20 
 HV1A: 8:30 uur  FRP lokaal 0.21 

 HV1B: 8:30 uur  RUIH lokaal 0.20 

 
duur: De activiteit duurt 1,5 uur 
   

                                                                                                     (coördinator: DUID) 

 
 
klassen U1A, V1A: 
 

S I G N A L E R I N G S T O E T S E N ❶/❷ 
 
 

locatie: HLZ 
 

tijd: U1A: 12:50 uur melden bij: DKR mediatheek  
 V1A: 8:30 uur  DKR lokaal 0.03 

 
duur: een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten 

          (coördinator: DKR) 

  

meer informatie 
op bladzijde 15 
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klassen U1A, H1A, H1B, HV1A, HV1B, V1A: 
 

B I O L O G I E - O P D R A C H T   A R T I S 
 

 
 
locatie: ARTIS 
 
 

tijd: U1A:   8:50 uur melden bij: SIE ingang ARTIS* 

 H1A: 9:10 uur  KRAL  ingang ARTIS* 
 H1B: 9:30 uur  KLK ingang ARTIS* 

 HV1A: 12:30 uur  KRAL ingang ARTIS* 
 HV1B: 12:15 uur  SIE  ingang ARTIS* 

 V1A: 12:00 uur  ROM ingang ARTIS* 

 
*: Verzamelen rechts op het pleintje voor het toegangshek van ARTIS. 
 
duur: Het programma duurt ongeveer 180 minuten (3 uren) 
 
  Denk erom dat je je afmeldt wanneer je weggaat ! 
 

overige begeleiders: KESS                                                        (coördinator: SIE)                            
  

meer informatie 
op bladzijde 13 
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Donderdag 17 april 
 
Klassen U1A, H1A, H1B: 

 
 T R O P E N M U S E U M  

 

                     
 
Locatie: HLZ 

tijd: U1A: 09:30 uur melden bij: KER ingang Tr. museum 
 H1A: 09:30 uur  FAB ingang Tr. museum 

 H1B:: 09:30 uur  WIJR ingang Tr. museum 

 
duur: De activiteit duurt 2 uur 

 KLF                                                                                               (coördinator: BMA) 
 
 
klassen H1A, H1B, HV1A, HV1B: 
 

S I G N A L E R I N G S T O E T S E N ❷ 
 
 

locatie: HLZ 
 
tijd: H1A: 12:30 uur melden bij: DAMT lokaal 0.03  

 H1B: 12:30 uur  WIJR mediatheek 
 HV1A: 12:30 uur  VOGM lokaal 3.10 

 HV1B: 10:30 uur  HAR lokaal 3.10 
 
duur: een signaleringsronde duurt maximaal 120 minuten 

          (coördinator: DKR) 

meer informatie 
op bladzijde 16 
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Klassen HV1A, HV1B: 
 

T E C H N A :   K E T T I N G R E A C T I E 
 
 
 
locatie: HLZ 
 
tijd: HV1A: 09:00 uur melden bij: VSR lokaal: 2.26 

 HV1B: 13:00 uur  VSR lokaal: 2.26 
 
duur: ongeveer 180 minuten (3 klokuren dus) 
 

tweede begeleider: DUID & KER                                         (coördinator: VSR) 
 
 
Klassen V1A: 

 
 W I S K U N D E W A N D E L I N G 

 

 
 
locatie: HLZ 
 

tijd: V1A: 9:00 uur melden bij: GUSA hoofdingang school 
 
duur: De activiteit duurt 1,5 uur 
                                                                                                    (coördinator: DUID) 

 
 
 

meer informatie 
op bladzijde 17 

meer informatie 
op bladzijde 15 
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Klassen U1A, V1A: 

 
 W I S K U N D E W A N D E L I N G  -  U I T W E R K E N 

 

                 
 
locatie: HLZ 
 

tijd: U1A: 12:30 uur melden bij: KORC lokaal 0.20 

 V1A: 11:00 uur  SPT lokaal 0.21 
 
duur: De activiteit duurt 3 uur 
   

                                                                                                     (coördinator: DUID) 
  

meer informatie 
op bladzijde 15 
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A  R  T  I  S 
ONDERZOEK & UITWERKING 
VAK: BIOLOGIE 
 

 
Je gaat in het kader van de Ordening van het Dierenrijk enkele opdrachten 
uitvoeren in Artis. Je mag samenwerken, maar iedereen krijgt zijn eigen 
werkboekje. 
 
Een aantal opdrachten in het werkboekje moet verder thuis uitgewerkt 
worden.  
In één van de biologielessen na de activiteitenweek zal de in Artis opgedane 
kennis schriftelijk getoetst worden. 
 
Het is dus in je eigen belang dat je het werkboekje niet alleen goed bewaart, 
maar ook zorgvuldig, netjes en volledig invult. 
 
Je krijgt voldoende de tijd in Artis, maar er moet wel gewerkt worden. 
 

 
 
Je gaat op eigen gelegenheid naar Artis toe. Bespreek van tevoren met je 
ouders hoe je dat gaat doen. 
 

 Meenemen: kleurstiften en tekenstift 
 
Verzamelen: rechts op het pleintje voor de ingang van Artis, 
   Plantage Kerklaan 38-40 
Bereikbaar met: tramlijnen 9 en 14, halte Plantage Kerklaan 
   (vanuit school kun je met lijn 24 naar het Muntplein, en daar  
   overstappen op de 9 of 14 naar Artis) 
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G Y M: E D U K A N S 
Goede doel 
VAK: LO 
 

 
De opdracht: 
Zoals afgesproken heb je zoveel mogelijk sponsors gezocht, die jou willen 
sponsoren tijdens de activiteitenweek. Tijdens deze activiteitenweek ga je 
zoveel mogelijk geld ophalen met het onderdeel dat jij gekozen hebt; je kiest 
dus een onderdeel waar je goed in bent en waarmee jij denkt dat je zoveel 
mogelijk geld kan ophalen. Je kon kiezen tussen de volgende onderdelen: 
spijkerbroekhangen, touwtje springen, sit-ups of set-shot basketbal.  
 
Tijdens dit onderdeel ga jij proberen zoveel mogelijk sit-ups te doen, zo vaak 
mogelijk touwtje te springen of zo vaak mogelijk te scoren met basketbal. En 
dit alles steeds binnen een minuut. Als jij gaat spijkerbroekhangen, dan 
probeer je natuurlijk zo lang mogelijk te blijven hangen! 
 
Het geld dat je uiteindelijk bij elkaar hebt gehaald, gaat naar het goede doel in 
MALAWI!! 
 
ZET ‘M OP, TOPPERS!! 
 
Meenemen: 

 Gymkleding 

 Zaalschoenen 
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WISKUNDEWANDELING 

VAK: WISKUNDE 

De wiskundewandeling is een speurtocht waarin je allerlei gegevens verzamelt. 

Je werkt nog geen opdrachten uit, maar probeert wel de papieren instructie 

nauwgezet te volgen. De wiskundewandeling loop je met een groepje van 5 à 6 

personen uit jouw klas. Deze zijn ingedeeld op alfabetische volgorde. De 

docent bij wie je je moet melden geeft jullie de instructie bij de hoofdingang 

van school, en stuurt elke 5 minuten 2 groepjes weg. Op school werk je het 

geheel later netjes uit, je hebt de antwoorden van de wiskundewandeling dan 

hard nodig. Je krijgt voor het werk dat je op school maakt een cijfer dat 

meetelt voor het vak wiskunde. De wiskundewandeling duurt ongeveer 1,5 

uur. Aan het eind van de wandeling lever je het boekje weer in bij de ingang 

van school.  

Wat moet je meenemen: 

- Meetlint om onderweg een aantal dingen te meten - Liniaal, geodriehoek 

- Pen/potlood/gum      - Rekenmachine 

- Fototoestel of telefoon met camera    - Je goede humeur 

 

WISKUNDEWANDELING UITWERKEN 

Wiskundewandeling uitwerken is een opdracht die je 

doet met behulp van jouw antwoorden die je hebt 

verzameld tijdens de wiskundewandeling. Je werkt in jouw wandeling groepje 

samen en probeert het zo goed mogelijk te doen. Het is zeker handig als je een 

mobieltje hebt met internet, zodat je je kan laten ondersteunen door wat 

websites. Zo kan je bijvoorbeeld meer te weten komen over symmetrie. Een 

rekenmachine, liniaal, geodriehoek en jouw telefoon of fototoestel met foto's 

zijn ook geen overbodige luxe. Ook is het handig als je een aantal stiften en 

pennen bij je hebt, een paar kleurpotloden en een snelhechter. Je kan er zo 

een mooi en verzorgd werkstuk van maken. 

Let op: de wiskundewandeling en het uitwerken tellen mee voor een cijfer! 
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T R O P E N M U S E U M  
met  workshop  Capoeira  
VAK: AARDRIJKSKUNDE  
  

  
Een interactieve rondleiding door het Tropenmuseum, waarin je meer ontdekt 
over de slavernij-geschiedenis.  
  
Je bereidt je voor op een echte Capoeira battle!  
Je leert enkele dans- en vechtbewegingen die werden ontwikkeld door 
Afrikanen die als slaven naar Brazilië werden gebracht.  
Ook maak je zelf muziek die hierbij hoort.  
Capoeira draait om creativiteit, plezier en samenwerking!  
  
Na binnenkomst in het museum hangen we onze jassen en tassen in de 
garderobe en nemen we even de tijd om de huisregels te bespreken.  
Daarna maken we van de drie klassen twee groepen van 45 leerlingen.  
  
De ene groep begint met de rondleiding, de andere met de workshop.   
Na een uur wisselen we dat om: je wilt natuurlijk niets missen!  
  
Je gaat op eigen gelegenheid naar het Tropenmuseum toe. Bespreek van 
tevoren met je ouders hoe je dat gaat doen.  
  

 Advies: draag makkelijke kleding, waar je goed in kan dansen  
       en springen  

  
Verzamelen:  bij de ingang van het Tropenmuseum  

Linnaeusstraat 2  
1092 CK  Amsterdam  
Tel: 088 – 00 42 800  |  info@tropenmuseum.nl  

Bereikbaar met: tramlijnen 1, 3, 14 en 19  
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K  E  T  T  I  N  G  R  E  A  C  T  I  E  
OPDRACHT  
VAK: TECHNA  
  

  
De opdracht:  
Ontwerp en bouw met jouw klas een kettingreactie in 3 uur.  
De creatiefste en best werkende kettingreactie wordt beloond.  
  
Ter overdenking:  

 het resultaat hangt sterk af van samenwerking;  
 een langer parcours geeft niet altijd het beste resultaat;  
 de simpele bedenksels zijn vaak het meest verrassend.  

  

 
 

 


