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Datum :  23 november 2022 

Ons kenmerk : SB/PRC/KUP 

Onderwerp :  excursie tekenen 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Enige tijd geleden hebben wij een uitvraag naar de betalingsbereidheid voor de tekenexcursie gedaan. Wij zijn 

blij te kunnen meedelen dat deze excursie doorgang zal vinden, omdat voldoende ouders betalingsbereid zijn.  

 

Op dinsdag 28 februari gaan de leerlingen van 4V, 5V, 6V, 4H en 5H met het vak tekenen naar Amsterdam, 

waar zij het Rijksmuseum en/of het Stedelijk Museum bezoeken. De excursie vindt plaats op een normale 

schooldag en is dus verplicht voor alle leerlingen die tekenen als (voor)examenvak volgen. De leerlingen zullen 

zich de hele dag bezig houden met de kunst en cultuur. Naast het geplande programma krijgen zij ook de 

gelegenheid om zelfstandig rond te kijken.  

 

Afhankelijk van de klas krijgen leerlingen een opdracht aansluitend bij hun lesstof. 

 

globaal programma (tijden kunnen afhankelijk van (verkeers-)omstandigheden wat afwijken) 

07.30 uur  vertrek van school  (zorg dat je op tijd aanwezig bent) 

09.30 uur  verwachte aankomsttijd Amsterdam, bezoek Rijksmuseum 

    4H, 4V en 5V – opdracht / rondleiding door tekendocent 

    5H en 6V – opdracht / rondleiding door tekendocent 

12.30 uur  lunch / vrije tijd 

14.00 uur  bezoek en rondleiding n.a.v. examenthema in Stedelijk Museum (5H en 6V) en  

     workshop ‘Citroen van Toen’ in de Teekenschool van het Rijksmuseum (4H, 4V en 5V) 

16.30 uur  vertrek richting school  

18.30 uur  verwachte aankomsttijd op het Huygens Lyceum (deze tijd kan afwijken!) 

 

Gelieve mee te nemen: 

* lunchpakketje 

* deze brief (voor het programma en de tijden) 

* pen, potlood, gum en eventueel kleurpotloden (voor het maken van opdrachten) 

* fototoestel (om al je geweldige indrukken vast te leggen) 

 

De kosten voor deze excursie bedragen 30 euro, die binnenkort digitaal gefactureerd zullen worden. Naar 

verwachting wordt het een kunstrijke, leerzame en indrukwekkende dag! 

 

Met vriendelijke groeten, namens de gehele sectie tekenen, 

 

Nicole Donkers, Simone Nooijen, Kim van Vlerken en Barbara Faber 


