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Den Haag, 21 februari 2019

Betreft: excursie Techniek op dinsdag 12 maart en bliksemstage op donderdag
14 maart 2019

Aan de ouders/verzorgers van klas 2M1 en 2M2,
In het kader van het profielkeuzeproces van uw zoon/dochter zijn er nog twee
excursies gepland.
Deze excursies zijn een verplicht onderdeel van hun loopbaanoriëntatie.
Aan deze excursies zijn geen kosten verbonden.
Wel is het vervoer heen en terug met het OV op eigen kosten.
Dinsdag 12 maart 2019: Excursie naar het Innovatie huis van ROC Mondriaan
waarbij de leerlingen in een soort carrousel op een interactieve manier kennis
maken met de verschillende techniekopleidingen en -beroepen.
7.45 uur: verzamelen bij de conciërge loge van Lyceum Ypenburg
Uiterlijk 8.00 uur: vertrek richting het Innovatiehuis, uw zoon/dochter dient
een opgeladen OV kaart bij zich te hebben.
Adres: Tinwerf 24, 2544 ED Den Haag, tram 4 (halte Beresteinlaan/Meppelweg)
stopt voor de deur
9.00 – 12.00 uur excursieprogramma
12.00 uur: vertrek vanaf de Tinwerf
7e t/m 9e lesuur: les volgens rooster
Begeleiding: K. Kop Jansen(docent natuurkunde), I. Akbaba (docent LO) en H.T.
Mollee (decaan)
Donderdag 14 maart 2019: Tweede bliksemstage. Uw zoon/dochter bezoekt
in een groep van 7/8 leerlingen een bedrijf of instelling. De groepsindeling is al
gemaakt en bekend bij uw zoon of dochter.
Afhankelijk van het bezoek zijn er wisselende verzameltijden (bij de conciërges).
Het vervoer is met het OV, uw zoon/dochter dient een opgeladen OV kaart bij
zich te hebben. Het 7e t/m 9e uur is er les volgens het rooster.

1. Middin Lorna Wing Huis (zorginstelling)
Verzamelen: 8.15 uur
Begeleidend docent: mevr. M. Laban
2. Ministerie van Algemene Zaken
Verzamelen: 8.45 uur
Begeleidend docent: Dhr. P. van Bolés
Voor dit bezoek is een ID kaart verplicht.
3. Provincie Zuid Holland Facilitair
Verzamelen: 8.30 uur
Begeleidend docent: Dhr. R. Knots
4. Ingenieursbureau DGMR
Verzamelen: 8.45 uur
Begeleidend docent: Dhr. I. Roeleven
5. MN (pensioenverzorger in de metaalsector)
Verzamelen: 8.30 uur
Begeleidend docent: Mevr. H. Mollee
6. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Verzamelen: 8.30 uur
Begeleidend docent: Dhr. K. Kop Jansen
Voor dit bezoek is een ID kaart verplicht.
In de week na de bliksemstage komt uw zoon/dochter met een opdracht om door
u geïnterviewd te worden over de bliksemstage. Hopelijk bent u bereid om hier
aan mee te werken.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft
kunt u mij bereiken via de mail mll@lyceumypenburg.nl of telefonisch 0704132057
Met vriendelijke groet,
H. Mollee, decaan mavo
P. Molegraaf, afdelingsleider mavo

