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Vooraf 

Deel de klas van te voren op in groepjes van vier leerlingen. Let erop dat minimaal een leerling per 

groepje een smartphone bezit. Laat de leerlingen van te voren de rondwandeling downloaden. Dat kan 

gratis thuis of op school via wifi. Mocht dat organisatorisch niet lukken, dan kan dat ook in de entreehal 

van het museum via wifi gebeuren, maar dat geeft helaas veel vertraging.   

 

Groepsgrootte 

Maximaal 30 leerlingen per wandeling. Is de groep groter dan 30? Deel de klassen dan in 2 groepen en 

laat een groep de wandeling in tegengestelde richting lopen. Deze groep start dus bij het einde, en gaat 

als eerste naar nr. 35, Witte de Withstraat. De wandeling op je telefoon past zich automatisch aan.  

 

Het downloaden 

De leerling surft naar zijn/haar appstore en installeert IZI Travel - Cityguides. Na installatie zoekt hij/zij 

naar de tour Rondje Rotterdam, klikt hierop en downloadt deze. De vragen, foto’s en filmpjes worden 

dan alvast via wifi gedownload (zodat ze buiten niet hoeven te ‘streamen’). Als dat gebeurd is, kan de 

tour elk moment gelopen worden. Let op, zet wel bij Instellingen de locatievoorzieningen AAN!  

 

Bij binnenkomst 

Meld je aan bij de entreebalie, terwijl de leerlingen even buiten wachten. Hier geef je het aantal 

leerlingen en begeleiders door.   

 

Buiten 

Vervolgens wijst een digitale kaart op de smartphone vanaf het startpunt achter het museum de weg 

(6,3 km). Tijdens de route ervaren de leerlingen zowel de haven- als de wereldstad. Aan bod komen: 

het gebombardeerde Waterkwartier, het spectaculaire uitzicht vanaf de Erasmusbrug, de geschiedenis 

van de volksverhuizers op de Wilhelminapier, een avontuurlijke overtocht met de watertaxi en tenslotte 

een kennismaking met de hippe Witte de Withstraat. 

De oversteek naar de Veerhaven met de watertaxi is een aanrader, maar is NIET gratis. Deze moeten 

jullie zelf reserveren via: 010 4030303. Voor wat betreft het tijdstip van opstappen: de opstapplaats 

naast Hotel New York bereik je na ongeveer 45-60 minuten (vanaf de start in het Maritiem Museum).  

 

Symbooltjes in de audiotour  

= quizvraag  = filmpje 

 

Tip! 

Zorg dat de telefoons goed opgeladen zijn. Tijdens de wandeling wordt (gratis) gebruik gemaakt van 

GPS; dit kost redelijk wat energie. 
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WATERTAXI 
(niet gratis!) 
 


