
 

 

 

Amsterdam, 12 Oktober 2018 

 

Betreft: 

Gedragsonderzoek in Artis; onderdeel van SE2 

 

Beste ouder / verzorger, beste leerling, 

 

Donderdag 18 oktober gaan de leerling uit leerjaar 4 die biologie in hun vakkenpakket hebben, naar Artis. 

In Artis wordt er gedragsonderzoek gedaan. In duo's gaan zij twee dieren observeren. Dit dient te gebeuren 
volgens de regels van de ethologie. Er wordt geoefend met het maken van een ethogram en een protocol. 
De gegevens die zijn verkregen worden vervolgens in een verslag verwerkt.  

Elke leerling maakt zijn eigen verslag. Het cijfer voor dit verslag telt voor 10% mee in het SE2 cijfer. In een 
mapje dat wordt uitgereikt in Artis, staat vermeld waaraan voldaan moet worden. Dit komt ook in Magister 
te staan bij studiewijzers. Een deel van de lessen biologie kunnen gebruikt worden om aan het verslag te 
werken. 

Programma: 

Tijd: Te doen: Klas: Docent: 
8.45 uur Melden bij ingang Artis 4Bi1 JNAT / SRSE 
9.00 - 11.30 uur Onderzoek  JNAT / SRSE 
11.30 - 12.30 uur Terug naar school   
12.30 – einde dag Lessen volgens rooster  Zie lesrooster 

 

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op eigen gelegenheid naar Artis komen (fiets of openbaar 
vervoer). Na het onderzoek kunnen zij alleen of gezamenlijk terug naar school. 

Indien er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met J. van Asselt via j.van.asselt@deapollo.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Asselt 

Sander Schagen 
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Beste ouder / verzorger, beste leerling, 

 

Donderdag 18 oktober gaan de leerling uit leerjaar 4 die biologie in hun vakkenpakket hebben, naar Artis. 

In Artis wordt er gedragsonderzoek gedaan. In duo's gaan zij twee dieren observeren. Dit dient te 
gebeuren volgens de regels van de ethologie. Er wordt geoefend met het maken van een ethogram en een 
protocol. De gegevens die zijn verkregen worden vervolgens in een verslag verwerkt.  

Elke leerling maakt zijn eigen verslag. Het cijfer voor dit verslag telt voor 10% mee in het SE2 cijfer. In een 
mapje dat wordt uitgereikt in Artis, staat vermeld waaraan voldaan moet worden. Dit komt ook in 
Magister te staan bij studiewijzers. Een deel van de lessen biologie kunnen gebruikt worden om aan het 
verslag te werken. 

Programma: 

Tijd: Te doen: Klas: Docent: 
8.45  – 12.00 uur Lessen volgens rooster 4Bi4 Zie lesrooster 
12.00 – 12.50 uur Met OV / fiets naar Artis   
12.50 uur  Melden bij ingang Artis  SRSE / JNAT 
13.00 - 15.30 uur Onderzoek  SRSE / JNAT 
15.30 uur Naar huis   

 

De leerlingen mogen na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis (fiets of openbaar vervoer).  

Indien er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met J. van Asselt via j.van.asselt@deapollo.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Asselt 

Sander Schagen 
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