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Onderwerp :  Fietsen voor Verder projecten 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de Verder-projecten van periode twee. Zoals u in de pitch 

heeft kunnen lezen is er weer een divers aanbod aan projecten. Een belangrijke doelstelling van 

ons projectonderwijs is om een verbinding met de buitenwereld te maken. Dit doen we onder 

andere door opdrachten buiten school uit te voeren, het uitnodigen van externe sprekers of het 

volgen van een workshop bij een externe instantie. De laatste jaren hebben wij minder buiten 

school kunnen doen, maar gelukkig zien we steeds meer dat we weer welkom zijn op locatie. Zo 

gaat er deze periode een project op bezoek bij het Evoluon, gaan leerlingen workshops volgen bij 

het Parktheater, volgen ze workshops bij Sportbedrijf Eindhoven en gaan ze deelnemen aan 

verschillende wedstrijden. 

In samenspraak met de Verder-collega’s hebben we de volgende afspraken gemaakt omtrent het 

fietsen naar een locatie: 

- In Magister staat bij huiswerk dat er een excursie is, u kunt dit dus zien als ouder. 

- Leerlingen fietsen in een groepje van max 4 leerlingen naar de locatie. 

- De docent verzamelt van elk groepje minimaal 1 telefoonnummer. 

- Elk groepje krijgt of het telefoonnummer van de docent of het nummer van de school mee. 

- Elk groepje krijgt een routebeschrijving mee. 

- Mocht een groepje niet aankomen op locatie, dan zoekt de docent contact met het groepje 

en de school. 

- Leerlingen mogen vanaf de locatie na afloop zelfstandig naar huis fietsen. 

- Mocht een leerling de weg niet weten, dan kan deze met de docent terug naar school 

fietsen, om van daaruit naar huis te gaan. 

Het kan voorkomen dat een leerling om wat voor reden dan ook niet in staat is om in een groep 

naar een externe locatie te fietsen. Dit maakt de leerling bespreekbaar met de docent en dan 

wordt er gezocht naar een passende oplossing. Wij gaan ervan uit dat u toestemming geeft voor 

het fietsen in kleine groepen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit aangeven bij 

ondergetekende. 

 

Tot slot wil ik u uitnodigen om op maandagavond 13 maart de eindproducten van periode twee op 

school te komen bewonderen. Verdere info over deze avond volgt nog. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jasper Kuijper 

Coördinator projectonderwijs 


