
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op woensdag 26 februari gaan wij met onze leerlingen in de vierde klas 
die het vak maatschappijkunde volgen naar de Tweede Kamer in Den 
Haag.  
 

Excursie Tweede Kamer  |  woensdag 26 februari  
 
Programma 
Politieke besluitvorming is één van de verplichte onderdelen van het lan-
delijk schriftelijk eindexamen maatschappijkunde. Deze excursie geeft 
leerlingen een beeld van de organisatie van ons democratisch systeem. 
Vele begrippen worden hierdoor geconcretiseerd. Hierdoor kunnen onze 
leerlingen zich beter inleven in het onderwerp politiek en hun rol daarin. 
 
Dagindeling 
⋅ 10.45 uur : verzamelen naast de sporthal 
⋅ 11.00 uur : vertrek naar Den Haag  
⋅ 14.15 uur : programma ‘Politiek in vogelvlucht’  
⋅ 17.30 uur : einde programma 
⋅ 19.00 uur : vertrek naar Meppel 
⋅ 21.15 uur : verwachte aankomsttijd in Meppel  
 
De lesuren op deze dag komen te vervallen (dit is inclusief de eerste drie 
uren). 
 
Meenemen 
Uw zoon/dochter moet het volgende meenemen:  
⋅ eten of geld om eten te kopen  
⋅ geldig legitimatiebewijs vanwege de strenge controle bij het bezoek 

aan de Tweede Kamer.  
 
Regels 
Tijdens de excursie gelden de gedrags- en omgangsregels zoals deze op 
school gelden en de bus moet netjes en schoon worden achtergelaten. 
 
Contact 
In geval van nood kunt u contact opnemen met de school via het alge-
mene nummer. U krijgt dan het telefoonnummer van één van de begelei-
ders. 
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Wij hopen op een educatieve en gezellige dag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de docenten van de sectie maatschappijleer, 
 
 
 
 
Joost Eisses, 
docent maatschappijkunde. 
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