
 

Aan de ouders van  

de leerlingen van leerjaar vh3 en th3 

 

 

 
 
 
 
Asten, 12 september 2016 
Betreft: Veldwerk   
 
Beste ouders, 
 
We hebben de zomervakantie nog maar net achter ons gelaten en meteen al gaan we met 
de leerlingen van VH3 en TH3 hard aan het werk met het stadsgeografische project ‘Petazzi 
mè skruwsaus’. In deze brief willen wij u graag informeren over dit project en een 
veldwerkdag begin oktober. 
 
Vanaf de eerste les duiken de leerlingen in kleine groepjes in de ontstaansgeschiedenis van 
de stad Helmond. Tijdens een geschiedenisles wordt ingegaan op de industriële revolutie in 
Helmond. Bij aardrijkskunde bekijken we de huidige stadsgeografie en maken we een 
wijkanalyse van een van de 12 wijken die de stad rijk is. Ieder groepje behandelt een 
andere wijk. De leerlingen die het vak beeldende vorming (BV) volgen, buigen zich over de 
herinrichting van een deel van hun wijk of belangrijk gebouw. Als voornaamste eindproduct 
schrijven de leerlingen een adviesrapport, gericht aan de wijkraad, waarin ze 
verbeterpunten aandragen voor de door hen onderzochte wijk. Hoe leerlingen foutloos een 
overtuigende tekst schrijven, wordt hen in deze periode aangeleerd bij het vak Nederlands.  
 
‘Petazzi mè skruwsaus’ is een project dat voornamelijk doorlopen wordt tijdens de lessen 
aardrijkskunde op school. In eerste instantie zullen de leerlingen gegevens uit de Sociale 
Atlas van de Wijken van Helmond verwerken en analyseren. Te denken valt aan gegevens 
over inkomen, etniciteit, de waarde van huizen, criminaliteit en groenvoorzieningen. Ze 
bekijken Helmond als geheel en vergelijken hun eigen wijk met de stad. Dit vooronderzoek 
vindt plaats op school.  
 
Een onontbeerlijk tweede onderdeel van het project wordt gevormd door het veldwerk in 
Helmond. Daar vinden de leerlingen tal van voorbeelden uit de theorie terug in de praktijk 
tijdens de stadswandeling. Uiteraard is een docent de hele dag in Helmond ter plaatse en 
telefonisch bereikbaar voor leerlingen en voor u als ouder. Tijdens het veldwerk wordt, net 
als in het project zelf, aandacht besteed aan Helmond als geheel en ook aan één wijk 
specifiek. Tijdens een fototocht in de binnenstad leren de leerlingen te kijken door de ogen 
van een stadsgeograaf en zullen ze meer zien dan enkel de voorzieningen waarvoor zij 
Helmond normaal gesproken bezoeken. Tijdens de wijkanalyse zullen de leerlingen onder 
andere een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren en proberen ze het gevoel en de sfeer van  
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de wijk in woord en beeld te vatten. Om alle opdrachten uit te kunnen voeren gaat iedere 
klas een hele dag op veldwerk. De veldwerkdag wordt tot in detail door de leerlingen 
voorbereid. 
 
Tot slot willen wij u vast wijzen op het moment waar de leerlingen in dit project naar toe 
werken: de presentatiemarkt van vrijdag 11-11-2016. Tijdens de markt zullen alle leerlingen 
de gemaakte producten van het hele project presenteren aan alle geïnteresseerden. Enkele 
producten worden op dat moment ook beoordeeld door docenten. U ontvangt voor deze 
presentatiemarkt nog een aparte uitnodiging. 
 
Wij wensen de derdejaars leerlingen een leuk project toe en we hopen dat ze na afronding 
ervan een interessante veldwerkervaring rijker zijn! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens  de vakgroepen aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands en BV 
 
 
 
 
Neeltje van de Vossenberg  
 
 
  



 

3/3 

 

 

 

 

Klassenindeling veldwerk ‘De wijken van Helmond’ 

 

 Wo 5 oktober 2016 Do 6 oktober 2016 

VH3A  9:30 – 12:00 wandeling stadsgeografie  

12:30 – 15:00 wijkonderzoek 

VH3B 9:30 – 12:00 wijkonderzoek 

12:30 – 15:00 wandeling 

stadsgeografie  

 

VH3C  10:00 – 12:30 wandeling stadsgeografie  

13:00 – 15:30 wijkonderzoek 

VH3D 9:30 – 12:00 wandeling 

stadsgeografie  

12:30 – 15:00 wijkonderzoek 

 

TH3A   9:30 – 12:00 wijkonderzoek 

12:30 – 15:00 wandeling stadsgeografie 

TH3B 10:00 – 12:30 wandeling 

stadsgeografie  

13:00 – 15:30 wijkonderzoek 

 

 

 

Praktische zaken voor de leerlingen: 

- Hou de weerberichten in de gaten. Wellicht is een paraplu of regenjas een goed 
idee. 

- Zorg ervoor dat je een hangslot meeneemt voor je fiets. Het is slim om de fietsen 
aan elkaar en/of aan een fietsenrek vast te maken. 

- Lunchpakketjes en tussendoortjes mogen worden meegenomen. Leerlingen 
kunnen er ook voor kiezen wat te kopen tijdens de pauze, tijdens de 
stadswandeling of tijdens hun wijkonderzoek. In dat geval nemen de leerlingen wat 
geld mee (maar uiteraard niet te veel). 

- Er moeten foto’s gemaakt worden. Een (volledig opgeladen) mobiele telefoon met 
telefoon is voldoende. Grotere, duurdere apparaten zijn niet nodig.  

- In de les voorafgaand aan het veldwerk besteden de leerlingen tijd aan het plannen 
van alle activiteiten op deze dag. De planning wordt besproken met het thuisfront. 

- Mochten leerlingen afwezig zijn vanwege ziekte, breng dan a.u.b. zowel school 
(0493-672672) als de docent in Helmond als de groepsleden op de hoogte. 

 


