
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op dinsdag 11 februari gaan de leerlingen die kunst algemeen (KUA) volgen 
naar het Rijksmuseum en naar het Stedelijk Museum in Amsterdam.  
 

Excursie Rijksmuseum en Stedelijk Museum   
dinsdag 11 februari  
 
Programma Rijksmuseum  
De leerlingen volgen in het Rijksmuseum een examentraining over een cul-
tuurperiode van de examenleerstof: de burgerlijke cultuur der Nederlanden. 
Door middel van een rondwandeling langs diverse kenmerkende kunstwer-
ken behorend bij deze cultuurperiode worden kenmerken en aspecten toe-
gelicht en door middel van vragen worden de leerlingen uitgenodigd hun al 
aanwezige kennis te testen. In de volgende tentamenweek zal het tentamen 
gaan over deze cultuurperiode. 
 
Programma Stedelijk Museum 
In het Stedelijk Museum leidt elke leerling twee presentatiegesprekken over 
twee gekozen kunstwerken met een groepje klasgenoten en een begeleider. 
Deze kunstwerken behoren bij de twee overige cultuurperiodes: Cultuur van 
het Moderne en Massacultuur. Deze cultuurperiodes zijn onderdeel van de 
examenleerstof KUA. De leerlingen hebben dit thuis voorbereid door be-
schrijvingen te maken over de verschijningsvorm en de functies van kunst 
te verbinden aan het kunstwerk en vragen te bedenken die gesteld kunnen 
worden aan klasgenoten zodat er een gesprek over het kunstwerk en de 
cultuurperiode kan ontstaan. 
 
Na de museumbezoeken zoeken we een eetgelegenheid en brengen wat 
tijd rondom het Museumplein door voordat we weer afreizen naar Meppel 
en Diever. 
 
Vertrek-/aankomsttijd 
⋅ 08.30 uur : vertrek met de auto van school naar station Meppel;  
  we gaan met de trein naar Amsterdam 
⋅ 18.30 uur : vertrek met de trein uit Amsterdam 
⋅ 20.45 uur : verwachte aankomsttijd terug in Diever 
 
Claudia Bak, de moeder van Saul van de Berg en ik rijden alle leerlingen met 
de auto naar en van het station in Meppel. Roos Versleijen komt zelf naar 
het station in Meppel. 
  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen  
in havo 5 die KUA volgen 
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pagina 2/2 Kosten 
De kosten voor deze excursie bedragen € 22,00 en zijn inmiddels via het 
programma WisCollect aan u gefactureerd. 
 
Bij calamiteiten tijdens deze excursie kunt u contact opnemen via het mo-
biele telefoonnummer 06 . 42 22 38 50 of via het telefoonnummer Stad & 
Esch Diever 0521 . 59 22 66. 
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, neemt u dan gerust con-
tact met mij op (adriessen@stadenesch.nl).  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Annemiek Driessen, 
docent beeldende vormgeving. 
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