
 
Voorbeeldprogramma 

Havenrondvaart lager onderwijs 

 

Opgelet! Het kan zijn dat dit programma door omstandigheden wijzigt. Wij proberen 
steeds een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. 
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- 12 uur Picknick bij CadX voor groepen die dit aangevraagd hebben. Aankoop 
van een drankje aan 1,5 euro per leerling is verplicht en ter plaatse af te 
rekenen bij de bemanning. 

9.30 uur 12.30 uur Inschepen: Elke groep krijgt een plaatsje aan boord van het schip. 

10 uur 13 uur Introfilmpje: Wat is een haven en wat doet ze?  

  Aan dek: Meteen na het filmpje neemt elke gids een groep leerlingen mee 
naar het dek. We varen door de Siberiabrug en varen noordwaarts tot aan 
het Churchilldok. De gids geeft uitleg over de verschillende goederen, 
beroepen en schepen. Op de tablet zie je wat er achter de schermen van 
de bedrijven gebeurt. Het hoogtepunt voor de leerlingen is vast een 
bezoekje aan de kapitein. 

11 uur 14 uur Pauze: De leerlingen mogen een zelf meegebracht tussendoortje opeten. 

11.15 
uur 

14.15 uur Doe-koffers: De leerlingen verwerken de leerstof spelenderwijs met 
verschillende opdrachten uit de doe-koffers. In kleine groepjes van 2 à 4 
leerlingen gaan de leerlingen aan de slag:  

• Tekenen: Teken een schip en duid er minstens 5 
scheepsonderdelen op aan. 

• Wie ben ik: Kan jij raden welk havenberoep je hebt? 
• Containers maken: Knutsel je eigen container op schaal in elkaar!  
• Puzzelen: De havenkaart is stuk. Kun jij ze maken? 
• Raadsel: Vind jij welke schepen er achter de seinvlaggen zitten? 
• Goederen: Welke eindproducten passen bij elke grondstof? 
• Vlaggen: Kun jij voor elke vlag het juiste land vinden? 
• Plakschema: Heb je goed geluisterd naar de gids? Maak jij ons 

magnetisch schema terug volledig?  
 

12 uur 15 uur Aankomst in het Kattendijkdok. 

12 uur - 

 

Picknick aan boord: groepen die dit aangevraagd hebben, kunnen hun 
picknick opeten aan boord. Aankoop van een drankje aan 1,5 euro per 
leerling is verplicht en ter plaatse af te rekenen bij de bemanning. 

 


