
400 jaar oer-Hollandse geschiedenis 
verpakt in een avontuurlijke tijdreis

pampus.nl/educatie-schoolreisjes 

Met de boot op schoolreis naar fort Pampus

Pampus ligt in het hart van het IJmeer. Voor kinderen is de mooie boottocht ernaar toe al fantastisch. Het lesprogramma VORT MET DAT FORT laat op 

het eiland leerlingen 400 jaar oer-Hollandse geschiedenis en avontuur beleven. Afvaarten zijn mogelijk vanaf Muiden, Amsterdam IJburg en Almere 

Muiderzand. De vervoerskosten zijn inbegrepen in de kaartprijs als schoolgroepen met een van deze reguliere veerdiensten naar het eiland komen. 

De medewerkers van forteiland Pampus informeren je graag verder als je op eigen vaart naar het eiland wilt komen. Een standaard schoolbezoek duurt 

ongeveer 3 uur, maar een hele dag op het eiland doorbrengen kan ook. Pampus biedt je klas volop extra mogelijkheden voor spannende activiteiten. 

Voor wie?  Voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

Kosten?   Per leerling of begeleider € 9,50 en bij meer dan 50 man € 8,50 p.p.

Begeleiding?  Standaard vanuit Pampus één schoolgids. Vanuit school één volwassen begeleider per 6 leerlingen.

Wanneer?  Alleen op reservering van dinsdag t/m vrijdag van 4 april t/m 27 oktober 2017.

Reserveren?  Via info@pampus.nl of  0294 - 26 23 26.

Tip! Pampus is ook dé  locatie voor teambuilding en personeels-
feestjes.

Met je klas naar een 

onbewoond eiland!

VORT MET 
DAT FORT 

In de tijd van
 de VOC was Pa

mpus een 

ondiepte in de
 Zuiderzee, waa

r menig schip 

op vastliep en
 ‘voor Pampus 

kwam te liggen
’. 

Nu is Pampus h
et derde eilan

d ooit door 

mensenhanden 
gebouwd, ligt 

het in het har
t 

van het IJmeer
 en is het wer

elderfgoed.

Pampus is ook 
een mysterieus

 fort met nauw
e 

gangenstelsels
 en tal van ou

de ruimtes 

zoals voormali
ge eetzalen, sl

aapvertrekken
 

en werkruimtes
. In het fort b

eleven de 

leerlingen Pam
pus en de Stel

ling van 

Amsterdam doo
r middel van b

eelden, 

animaties en g
eluiden. 

Na afloop kun
nen ze in Pavi

ljoen 1874 met
 

wat lekkers bi
jkomen van de 

indrukken die 

ze hebben opge
daan.

Het scholenprogramma VORT MET DAT FORT

Boek je het scholenprogramma VORT MET DAT FORT, dan staat er na de overtocht 

een gids voor je klaar om de klas te ontvangen en te begeleiden. De leerlingen gaan 

aan de slag met een afwisselend programma. Eerst ontdekken ze de werking en de 

geschiedenis van het fort door middel van een actieve speurtocht met allerlei 

opdrachten. Daarna leren ze werken met Morsecodes - net zoals dat vroeger op het 

eiland werd gedaan – en ze maken kennis met het raadselachtige Pampus-houtje. 

Natuurlijk ontvangen ze voor hun prestatie na afloop allemaal een blijvende 

herinnering als leuke beloning! 

Je ontvangt een lespakket om het bezoek in de klas voor te bereiden. Het lespakket 

behandelt de volgende thema’s:  De Stelling van Amsterdam, de Eerste Wereldoorlog 

en Werelderfgoed. De lessen en het bezoek aan Pampus sluiten aan bij de kerndoelen 

van de leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Zon of regen, wanneer dan
 ook, 

een schoolreis naar Pam
pus is altijd een succes!

Pampus is leuk, leerzaam  en anders dan anders

Extra 
mogelijkheden!

De Pampus Xperience 

Met de Pampus-sleutel 

interactieve games activeren 

en via multimedia zien, 

horen en voelen hoe de 

geschiedenis tot leven 

gebracht wordt!

Rondleiding

Je laten rondleiden door een 

gids en zo alle geheimen van 

het fort te zien en te horen 

krijgen. Spannend! 

Blacklightspeurtocht

Speuren naar verborgen 

letters die oplichten met 

een blacklightlampje en 

die  samen het antwoord 

vormen op het raadsel van 

Pampus...
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