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Aan de leerlingen en de ouders van klas 3M3
Betreft: excursie 3M3

Den Haag, 26 november 2018

Beste ouders,

Op donderdag 6 december a.s. gaan wij met de leerlingen van klas 3M3 op excursie naar
het parlement van Nederland. De leerlingen zullen in samenwerking met de organisatie
ProDemos een programma volgen over onze parlementaire democratie. Het is een verplichte
excursie voor het vak maatschappijleer en we verzoeken u dan ook die dag geen
doktersafspraken, etc. in te plannen. De begeleiding vanuit school wordt verzorgd door twee
docenten. De leerlingen hebben een voldoende opgeladen OV-chipkaart nodig voor de
heen- en terugreis.
Tijdens dit programma bezoeken leerlingen de plekken die belangrijk zijn voor de route van
een wetsvoorstel op het Binnenhof: ‘van wens tot wet’. Een bezoek aan de Eerste en
Tweede Kamer en een wandeling langs gebouwen als het Torentje en de Ridderzaal zijn
hierbij inbegrepen. De leerlingen stemmen zelf voor het wetsvoorstel dat centraal staat.
Vervolgens krijgen zij de rol van Kamerlid, minister, journalist of actieve burger. De leerlingen
krijgen dus een inkijkje in het wetgevingsproces en ontdekken tegelijkertijd op welke
manieren zij hier zelf een rol in kunnen spelen.
Aanvang
Vervoer
Eindtijd

: 12.00 uur bij ProDemos, Hofweg 1 te Den Haag
: op eigen gelegenheid (tram 15 vertrekt van school en stopt voor de deur)
: ± 15.30 uur

De leerlingen hebben het 1e t/m 3e lesuur les volgens het rooster en kunnen al vanaf
10.30 uur bij school vertrekken, dus hebben ruim de tijd om op tijd bij ProDemos te
zijn. De reguliere lessen vervallen deze dag vanaf het 4e uur.
We verwachten dat het een hele leerzame dag zal worden. Mocht u vragen hebben over
deze dag, dan beantwoorden we die graag.

Met vriendelijke groet,

Mevr.E. Guadeloupe-Willemse
docent maatschappijleer
Mevr.P.C. Molegraaf
afdelingsleider mavo

