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Oss, 1 mei 2019 

Betreft:  Stadstocht 2019 

 

Beste docent(e) van groep 5, 

Om uw leerlingen op een actieve, creatieve en speelse manier kennis te laten maken met cultureel 

erfgoed, organiseert het Stadsarchief dit jaar voor groep 5 de stadstocht door het centrum van Oss, als 

onderdeel van het OKVO-kunst- en cultuurmenu. Het thema is dit jaar archeologie. Deze tocht vindt 

plaats van 20 mei tot en met 26 juni. De stadstocht staat niet op zichzelf, maar heeft een uitgebreide 

voorbereidende handleiding met diverse lessen. Deze handleiding en de werkbladen staan op: 

www.okvo.nl/index.php/basismenu/aanbod-groep-5. Het is van belang dat u de handleiding voorafgaand 

aan de stadstocht behandelt. Kennis en een aantal vaardigheden die hierin aan de orde komen, zoals 

kaartlezen, komen in de stadstocht terug. 

In deze brief wil ik u graag wijzen op een aantal aandachtspunten. 

1. Voldoende begeleiders (vier personen graag) 

Net als de voorgaande jaren, rekenen wij op de begeleiding van niet alleen u als docent, maar ook van 

voldoende ouders/stagiaires. Elke klas wordt, onafhankelijk van de grootte, in vier groepen verdeeld. 

Voor elke groep is minstens één begeleider nodig, die een actieve rol krijgt. U moet dus zorgen voor 

minstens vier begeleiders, waaronder uzelf als docent. Hierbij willen wij ook benadrukken dat, al vindt 

het project buiten plaats, nog steeds de regels van school gelden. De school blijft verantwoordelijk voor 

de veiligheid en het gedrag van de leerlingen. De taken van de begeleiders en tips staan in de bijlage 

beschreven, deze kunt u uitdelen en onder de beoogde begeleiders verdelen, zodat zij goed 

geïnformeerd zijn. Alvast bedankt!  
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2. Kom op tijd (bedankt alvast!) 

Omdat er op één ochtend twee groepen achter elkaar komen, is de tijdige start van het project erg 

belangrijk. Voorgaande jaren is het helaas enkele keren voorgekomen dat klassen zonder aankondiging 

niet kwamen of te laat kwamen. Dit is erg vervelend, onder andere omdat dan twee acteurs en de 

medewerkers voor niets staan te wachten. Wij vragen u dan ook met klem om op de afgesproken dag 

aanwezig te zijn en vooral ook op tijd te komen. Het project duurt in totaal 1 uur en 45 minuten. De 

groep die om 9.00 uur start, is om 10.45 uur klaar, de groep die om 9.30 uur start, is om 11.15 uur klaar.  

 

3.  Parkeren bij Bibliotheek / Stadsarchief Oss 

De stadstocht start en eindigt bij de Bibliotheek / Stadsarchief Oss, Raadhuislaan 10 in Oss. Het is hier 

helaas betaald parkeren. Komt u, indien mogelijk, zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Als u met de 

auto komt, kunt u op het parkeerterrein achter de bibliotheek of bij het gemeentehuis parkeren. U kunt 

hier alleen met pinpas betalen. Houd er rekening mee dat dit parkeerterrein vrij snel vol is. De 

dichtstbijzijnde gratis parkeergelegenheid is bij het Golfslagbad, Euterpelaan 1. Houd er dan wel rekening 

mee dat het dan nog ongeveer 10 minuten lopen is. 

4. Voorbereidingen & tips 

 Wilt u de klas alvast in vier groepen verdelen?  

 Bij deze stadstocht worden 2 acteurs ingezet. De eerste acteur is voor niemand te missen, deze ziet 

iedereen tijdens de inleiding in het archief. De andere acteur staat op het Walplein. De route die u 

loopt, komt hier langs. Het is van belang dat de kinderen deze tweede acteur ook zien én spreken. 

Houd hier dus rekening mee, doe intussen de opdrachten op die locatie of wacht eventueel even in 

de buurt van de acteur als hij/zij met een andere groep bezig is. De inzet van acteurs moet een 

verrassing zijn voor de kinderen, verklap dit dus niet aan hen. 
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 We hebben de stadstocht bewust in de lente gepland, maar het weer is natuurlijk nooit helemaal te 

voorspellen. De stadstocht gaat echter altijd door! Denk bij slecht weer dus aan regenkleding, een 

warme/waterdichte jas, eventueel paraplu’s en goede schoenen. En bij zonnig weer aan een flesje 

water en zonnebrandcrème. 

 Wij willen graag weten wat u en de leerlingen van de stadstocht vonden. Wilt u na afloop de 

evaluatie op de website van OKVO invullen? www.okvo.nl, kopje Evaluatie 

 

Wij hebben alvast weer veel zin in de stadstocht! Hopelijk u ook. 

Graag tot binnenkort in het Stadsarchief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martine Eerelman, erfgoedspecialist educatie, communicatie en activiteiten 

aanwezig maandag tot en met donderdag 

me@stadsarchiefoss.nl 

T 0412 842010 


