
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen klas 2 vmbo b/k/t en wbk2/wkt2/wth2  

 

Datum : 04-10-2021 

Ref : UV21-28/BUF/LB 

Betreft : logistieke roadshow 

 

Geachte ouders/ verzorgers van leerlingen uit leerjaar 2, 

Op dinsdag 5 oktober a.s. ontvangen wij op school de Logistieke Roadshow. Deze activiteit wordt 

georganiseerd door Logistics Valley. Dit is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, 

kenniscentra en overheden uit de regio, ter promotie van de Logistieke branche. 

Misschien heeft u het al voorbij zien komen in het NOS journaal of op TV Gelderland? 

De leerlingen uit het tweede leerjaar oriënteren zich dit jaar op de profielkeuze voor de bovenbouw. 

De Logistieke Roadshow is een mooi initiatief om de leerlingen kennis te laten maken met de wereld 

van de logistiek. Wie weet is deze branche de toekomst voor uw zoon/ dochter! 

Wat gaan we doen? 

De leerlingen worden in groepen ontvangen op de locatie Pax VMBO in Druten. Daar staat een 

vrachtwagen klaar waarin allerlei challenges uitgevoerd kunnen worden. In groepjes van 6-8 

leerlingen gaan ze in 1,5 uur tijd proberen deze challenges zo goed mogelijk uit te voeren. 

Het thema is Festival. De challenges zijn: 

1. Escaperoom 
2. Het inrichten van een festivalbar aan de hand van een pakbon 
3. Rijplaatpuzzel, beantwoorden van logistieke vragen en bij een goed antwoord verdienen ze 

een rijplaat ( 1 bij 3 meter) waarmee ze de puzzel kunnen maken 
4. Het maken van een artiestenplanning & vervoersplanning 

 
De planning van deze dag ziet er als volgt uit. 
 
08:30-10:00 uur     WBK2a en B2a 
  
10:00-11:30 uur      K2a en K2b 
  
11:30 - 13:00 uur    WTH2a en 1e helft van klas WKT2 ( 11 leerlingen) 
  
13:00 - 13:30 uur    Pauze organisatie 
  
13:30 - 15:00 uur    WTH2b en 2 helft van klas WKT2 (11 leerlingen) 
 



In de planning is zoveel mogelijk rekening gehouden met de reistijd voor de leerlingen van het Junior 
College.  
 
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk leerlingen uit het tweede leerjaar deel te laten nemen aan 
de Logistieke Roadshow. Helaas zijn er een aantal klassen die vanwege het gebrek aan tijd/ capaciteit  
niet deel kunnen nemen op 5 oktober. Voor deze klassen, de leerlingen van VMBO-T, hebben wij een 
mooi alternatief programma. Deze leerlingen gaan later dit jaar ( exacte datum volgt binnenkort) 
naar industriegebied Medel in Tiel waar zij door Logistics Valley ontvangen worden en op locatie een 
programma aangeboden krijgen. 
 
Ik vertrouw erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben naar 
aanleiding van dit bericht neem dan contact met mij op. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Femke Bull 
 
 


