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Aan: Alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van 3A1, 3A2, 3A3 en 3G1
Betreft: Excursie TU Delft
Den Haag, 29 januari 2019
Beste leerling, geachte mevrouw, mijnheer,
Net als in voorgaande jaren biedt de Technische Universiteit Delft onze 3 vwo-klassen
een mooi programma op het gebied van techniek aan. Op maandag 11 februari a.s.
zijn 3A1, 3A2 en 3A3 te gast op de TU. Op woensdag 13 februari a.s. is 3G1 aan de
beurt. Het doel van het programma is om jullie een beter beeld te geven van techniek en
de mogelijkheden ervan. Dat kan helpen bij het maken van een goede profielkeuze.
Per klas is er een programma samengesteld:
3A1: ochtend – Ontwerp je eigen product, smartphone; middag – Lego mindstorms.
3A2: ochtend – Lego mindstorms; middag – Naar de overkant.
3A3: ochtend – Duurzaam bouwen; middag – Lego mindstorms.
3G1: ochtend – Duurzaam bouwen; middag – Lego mindstorms.
Jullie gaan op eigen gelegenheid naar Delft en worden om 9.20 uur op de TU,
Mijnbouwstraat 120, verwacht. Alle workshops worden gegeven in het Science Centre
van de TU Delft.
De start van het programma is een presentatie om 9.30 uur, gevolgd door de
ochtendworkshop. Van 12.00 uur tot 13.30 uur is er lunchpauze. Jullie nemen zelf een
lunchpakket mee; op de locatie is geen eten en drinken te koop. Tijdens de workshops
wordt er overigens voor drinken gezorgd. Na de lunch volgt er een rondleiding met
aansluitend de middagworkshop. Het middagprogramma wordt om ca. 15.30 uur
afgerond.
Gedurende het hele programma zijn er begeleiders van de TU Delft aanwezig. Zij zullen
ook zorgen dat jullie van de ene naar de andere locatie gebracht worden. Vanuit school
zijn de mentoren de hele dag als begeleiders aanwezig.
Ik wens jullie alvast een interessante en inspirerende dag toe!
Met vriendelijke groet,
Dhr. E. Dees
Afdelingsleider vwo onderbouw

