
 

 
 
 

SCHOOLKAMP 2019 
Braamt 

 
 
 



 

 
Beste leerling,  
 
Binnenkort gaan wij op schoolkamp! Dit jaar gaan we naar 
Outdoorcentrum Markant in Braamt. Braamt ligt in het oosten van 
Nederland. Wij hopen dat je drie geweldige dagen tegemoet gaat en dat je 
herinneringen maakt waar je later met plezier aan kunt terugdenken.  
 
Alvast heel veel plezier gewenst!  
 
Het docententeam 
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1. Markant Outdoorcentrum 
 
 

 
 
 
 
Markant Outdoorcentrum ligt in de prachtige gemeente Montferland, precies op de 
grens van de Achterhoek en Liemers, op nog geen 15 minuten rijden van Arnhem en 
1,5 uur vanuit Rotterdam of Amsterdam: een regio met heuvels, bossen en rivieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Regels 
 

- Wees respectvol naar elkaar 
- Blijf op het kampterrein 
- Om 23.00 uur is iedereen in zijn eigen tent en is het stil op het veld.  
- Wees op tijd. De groep zal zonder je vertrekken als je te laat bent.  
- Ziek, zwak of misselijk? Vertel het een leraar.  
- Luister naar de docenten en volg alle instructies.  
- Jongens en meiden niet bij elkaar in de tent.  
- Drank, drugs en sigaretten zijn verboden.  
- Geen snoep en drinken mee de tent in.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Bagagelijst (daypack) 
 
Neem een daypack (een rugzak of tas) mee in de bus met:  

- Het kampboekje 
- Lunchpakket + drinken (de eerste verzorgde maaltijd is ‘s avonds op de locatie.  
- (indien nodig) medicijnen 
- Een boek of tijdschrift om te lezen 

 
Verder 1 tas of kleine koffer die onderin de bus gaat.  
Plaats een label of een stuk tape met je naam op je bagage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Bagagelijst (koffer/rugzak) 
 

- 2 x handdoek 
- Toiletartikelen (tandenborstel, tandpasta, deodorant, douchegel, kam, etc.) 
- 3 x setjes schone kleding 
- 3 x setjes ondergoed 
- Een dik vest 
- Een jas 
- Regenkleding 
- Laarzen of een extra paar schoenen die vies mogelijk worden en die je na kamp 

weggooit 
- Sportkleding 
- Een pyjama en/of onesie 
- Kaarten, een spelletje of boek 
- Een zaklamp 
- (indien nodig) medicijnen 
- Plastic zakken voor vieze of natte kleding 
- Slaapzak en kussen 
- Bord, bestek, mok!  

 

Let op: Laat je iPad, spelcomputer en andere waardevolle spullen 
thuis! En zitten geen stopcontacten in de tenten, dus meenemen 
heeft geen zin.  

 
We slapen op luchtbedden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Programma 
DAGPROGRAMMA GROEP 1 

 

Start- en 
eindtijd 

Programma - maandag 16 september 2019 

8.30  - 10.00   Busvervoer van Amsterdam naar Braamt (eigen lunchpakketje mee) 

10.00 - 11.00  Inchecken kampeerterrein en verdeling tenten 

11.00 - 13.30   Eigen invulling 

13.30 - 16.30   Groep 1a: Hike met GPS door het Bergherbos 

13.30 - 16.30   Groep 1b: Mountainbiketrail, Archery Tag en tokkelen 

16.30 - 18.30  Vrije tijd 

18.30 - 20.00  Catering avondmaaltijd 

20.00 - 23.00   Eigen kampvuur en avondprogramma/spel 

 

Start- en 
eindtijd 

Programma - dinsdag 17 september 2019 

9.00 - 10.00   Ontbijten en lunchpakket maken 

10.00 - 11.00  Vrije tijd 

11.00 - 16.30  Outdoordagprogramma inclusief lunchpauze: teamgames, bamboestiek, 
survivalrondje, vlottenbouwen en boogschieten.  

16.30 - 17.30   Vrije tijd  

17.30 - 19.00  Catering avondmaaltijd 

19.00 - 23.00  Eigen kampvuur en avondprogramma/spel 

 

Start- en 
eindtijd 

Programma - woensdag 18 september 2019 

8.00 - 9.00   Ontbijten en lunchpakket maken 

9.00 - 12.00  Groep 1a: Mountainbiketrail, Archery Tag en tokkelen 

9.00 - 12.00  Groep 1b: Hike met GPS door het Bergherbos 

12.00 - 14.00   Uitcheck kampeerterrein en klaarmaken vertrek (bezemschoon 
achterlaten) 

14.00 - 15.30   Terugreis en aankomst Amsterdam 



 

 
 

DAGPROGRAMMA GROEP 2 
 

Start- en 
eindtijd 

Programma - woensdag 18 september 2019 

11.30 - 13.00   Busvervoer van Amsterdam naar Braamt (eigen lunchpakketje mee) 

13.00 - 14.00  Inchecken kampeerterrein en spullen droppen 

14.00 - 17.00   Groep 1a: Hike met GPS door het Bergherbos 

14.00 - 17.00   Groep 1b: Mountainbiketrail, Archery Tag en tokkelen 

17.00 - 18.00  Tenten verdelen, inrichten en klaarmaken voor avondeten 

18.00 - 19.30  Catering avondmaaltijd 

19.30 - 23.00   Eigen kampvuur en avondprogramma/spel 

 

Start- en 
eindtijd 

Programma - donderdag 19 september 2019 

9.00 - 10.00   Ontbijten en lunchpakket maken 

10.00 - 11.00  Vrije tijd 

11.00 - 16.30  Outdoordagprogramma inclusief lunchpauze: teamgames, bamboestiek, 
survivalrondje, vlottenbouwen en boogschieten.  

16.30 - 17.30   Vrije tijd  

17.30 - 19.00  Catering avondmaaltijd 

19.00 - 23.00  Eigen kampvuur en avondprogramma/spel 

 

Start- en 
eindtijd 

Programma - vrijdag 20 september 2019 

8.00 - 9.00   Ontbijten en lunchpakket maken 

9.00 - 12.00  Groep 1a: Mountainbiketrail, Archery Tag en tokkelen 

9.00 - 12.00  Groep 1b: Hike met GPS door het Bergherbos 

12.00 - 14.00   Uitcheck kampeerterrein en klaarmaken vertrek (bezemschoon 
achterlaten) 

14.00 - 15.30   Terugreis en aankomst Amsterdam 



 

 
6. Contactgegevens / docenten mee  
 
Groep 1:  
9a.  Mevr. Sieffers en mr. Bleijerveld 
9b.  Mr. van Schie en mevr. Nambaziira  
10a.  Mevr. Simonse en Mr. Zuurendonk 
10b.  Mevr. Kane en mevr. Klok 
11a.  Mevr. Keersmaekers 
11b.  Mr. van Wetering en mevr. Couprie 
11c.  Mevr. Franken en Mr. Meyredi 
T1.  Mevr. Rusman 
T2.  Mevr. de Jong 
T10.  Mevr. Peters en mevr. Rolfes 
 
Teamleider: Mevr. Hooiveld  
 
---- 
 
Groep 2:  
T11.  Mevr. van der Geest en mr. Grevelink  
12i. Mevr. Achterbergh en mevr. Ledman 
13i. Mr. van Laarhoven en mevr. Huijgen 
14i.  Mevr. Poon en mevr. Achterbergh 
13ha. Mevr. de Nood en mevr. Vervenne 
13hb.  Mr. Huntjens en mevr. Gloerich 
14ma. Mr. Veenstra 
14mb.  Mr. Kraaijpoel  
15.  Mevr. ten Cate en mr. Achtitah  
   
Teamleider: Mevr. Kroese 
 
Markant Outdoorcentrum  
Gildeweg 7 
7047AR  BRAAMT 
 
Kamptelefoon: +31642056650  
Bij geen gehoor: +31204802719 


