
Opzet activiteitenweek 3 Havo / VWO 
 

 

De thuisblijvende leerlingen van 3 Havo / VWO worden verdeeld in 6 groepen van 

ongeveer 15 personen. Iedere groep heeft 1 of 2 begeleiders. Zij hoeven niet elke 

dag beiden mee met de activiteit. Regel dit a.u.b. samen, zodat de groep elke dag 

minimaal een begeleider heeft.  

De groepsindeling staat onderaan deze briefing.  

 

De groepen hebben ieder 4 activiteiten (per dag een activiteit). Dit hebben wij 

ingedeeld in een roulatieschema per dag.  

Op de donderdag gaan 3 groepen (groep 4 t/m 6) naar Muzieum in Nijmegen, op 

vrijdag gaan de andere 3 groepen naar Muzieum (groep 1 t/m 3) 

Verderop kun je het roulatieschema vinden. 

Elke ochtend komen de leerlingen om 9.00 uur samen in het toegewezen lokaal (zie 

indeling). Hier vindt uitleg plaats over de activiteit van de dag.  

 

Activiteiten: 

 

● Sportdag 

Samenkomst om 9.00 uur in het genoemde lokaal. 

Als de groep sportdag heeft, sluiten zij zich aan bij de sportdag van  

4/5 Havo/VWO.  

De briefing voor de sportdag ligt klaar in de Havo-docentenkamer (42.19 ) 

Sportkleding is verplicht. 

De pauze van de sportdag is om 12.00 uur. Er wordt voor hen een lunch  

geserveerd in de kantine.  

 

 

● Ruilspel + Crazy fotoshoot. 

 Samenkomst om 9.00 uur in het genoemde lokaal. 

 De leerlingen maken zelf groepjes van 4 a 5 leerlingen. 

De opdracht voor deze dag ligt ook klaar in teamkamer 42.19. De groepjes 

krijgen een opdracht mee voor het maken van foto’s en een vlog. De opdracht 

wordt in de stad uitgevoerd. De begeleider gaat ook naar de stad, en spreekt 

een plaats en tijdstip (12.30 uur) af in de stad. Zij lopen dan samen naar 

school.  

 

  

 

Om 13.00 uur is er lunch op school. 



Na de lunc geven de groepjes de resultaten van de opdracht aan de 

begeleider. Deze vinkt de opdrachten af en telt de punten op. 

De groep met de meeste punten wint een prijs! 

 

 

● Lunch verzorgen.  

 Elke groep verzorgt een dag de lunch voor de 2 andere groepen. Hiervoor  

mogen zij  75 euro besteden en inkopen doen bij Plus Benders.  

 De lunch wordt klaargemaakt boven de winkel van Plus Benders (ingang bij  

de rotonde), en wordt geserveerd op school in de kantine.  

 Het is de bedoeling dat de begeleider de leerlingen stimuleert om een “leuke”  

lunch te maken. Verder graag toezien op correct gedrag in de winkel, en het  

opruimen bij Plus Benders en in de kantine.  

 

 

● Muzieum. 

 Samenkomst om 9.15 uur op het station. Om 9.29 uur met de trein naar  

Nijmegen.  

 De leerlingen worden om 10.30 uur ontvangen in het Muzieum.  

 De groep wordt verdeeld in kleinere groepjes.  

Het programma duurt ongeveer 2,5 uur.  

Vraag de leerlingen vooraf 1 euro aan kleingeld mee te nemen. Dit hebben zij  

nodig bij de rondleiding.  

 In de bijlage staan huisregels en tips om het bezoek goed te laten verlopen.  

 Na afloop kunnen de leerlingen nog een paar uurtjes Nijmegen in (tijdstip zelf  

afspreken). Daarna gezamenlijk naar huis.  

 

 

 
 


