
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op dinsdag 12 en vrijdag 15 november gaan wij met onze leerlingen uit 
de vierde klas theoretische leerweg die het vak maatschappijkunde vol-
gen een zitting bijwonen van de politierechter in Zwolle. De ene helft 
van de klas gaat op dinsdag 12 november en de andere helft op vrijdag 
15 november. De groepsindeling vindt u in de bijlage.   
 

Bijwonen zitting politierechter  |  12 of 15 november 
 
Criminaliteit en de rechtsgang is één van de verplichte onderdelen van 
het landelijk schriftelijk eindexamen maatschappijkunde. Deze excursie 
geeft leerlingen een goed beeld van de dagelijkse praktijk van de poli-
tierechter. Vele begrippen worden hierdoor geconcretiseerd, een wel-
kome aanvulling dus op het onderwijs van uw kind. De leerlingen kun-
nen zich hierdoor namelijk beter een beeld vormen van belangrijke theo-
retische thema’s zoals rechten van de verdachte, maar krijgen ook in-
zicht in de afweging die de rechter moet maken tussen het belang van 
het beveiligen van de samenleving en het resocialisatieproces van de 
delict pleger.  
 
Programma 
 07.45 uur : verzamelen bij het station in Meppel (op spoor 2)  
 07.56 uur : vertrek met de trein naar Zwolle  
 09:00 uur : gastles over de rechtsgang 
 10.00 uur  : bijwonen zitting politierechter 
 12.15 uur : teruglopen naar station Zwolle, trein 12.48 uur (spoor 7) 
 13.05 uur : aankomst Meppel 
 
Vanaf 13.15 uur hebben de leerlingen op dinsdag nog een gastles op 
school. Deze hebben de leerlingen in de groep van vrijdag op de recht-
bank gekregen. Daarna hebben de leerlingen les volgens het lesrooster.  
 
De treinkaartjes worden door de school van tevoren geregeld. Hier hoeft 
u niets voor te doen. 
 
Meenemen 
Het is belangrijk dat uw zoon of dochter een geldig legitimatiebewijs bij 
zich heeft. Dit kan een identiteitsbewijs of paspoort zijn. Het is niet toe-
gestaan om schooltassen mee te nemen de rechtbank in. Uw zoon of 
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school.  
 
Gedrags- en omgangsregels 
Tijdens de excursie gelden de gedrags- en omgangsregels zoals deze op 
school gelden.  
 
Begeleiders  
Deze excursie wordt begeleid door mij en een collega.  
 
Kosten 
De kosten voor deze excursie bedragen € 12,00 en zijn aan u gefactu-
reerd via het programma WisCollect.  
 
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, neemt u dan ge-
rust contact met mij op (jeisses@stadenesch.nl) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
oost Eisses,  
docent maatschappijleer en maatschappijkunde. 
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Groepsindeling zitting politierechter 
 
 
Groep A  
Dinsdag 12 november 
 

Groep B  
Woensdag 15 november 

Emma Akkerman 
Daniël Baar 
Kayleigh Bon 
R Bouwman 
Stefan Carrière 
Dominique Dannenberg 
Boris van Dijk 
Bram Drogt 
Batool Elharty 
Sidney Greven 
Inez Hagen 
Annemijn Harms 
Ayla Hulzebos 
 

Sabine de Jonge 
Rachelle Kleinsmit 
Kevin Knol 
Gwyneth Koopmans 
Niels Leinenga 
Tessa Luchtmeijer 
Vito Peters 
Hessel Prakken 
Mats Spijkerman 
Indi Troost 
Celine de Vries 
Esmée de Vries 
Isa de Vries 
 

 
 
 


