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Datum  :  6 maart 2023 

Ons kenmerk  : LJ5/COO/KUP 

Onderwerp  :  Excursie Pro Demos 29 maart 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

De secties geschiedenis en maatschappijleer organiseren op woensdag 29 maart een excursie naar Den Haag. 
De reis is bedoeld voor alle leerlingen (ook voor de doublanten en ‘overstappers’ uit de vwo-afdeling dus) uit 5 
havo. De verplichtte excursie vindt plaats in het kader van het geschiedenisonderwerp ‘de geschiedenis van de 
rechtsstaat en democratie’ en het vak maatschappijleer.   

Op deze dag volgen de leerlingen het volgende programma: 
- 8.15 uur: verzamelen op school 
- 8.30 uur: vertrek van school 
- 10.00 uur: aankomst in Den Haag 
- 11.00-17.00 uur: programma 'Politiek in een dag' georganiseerd door Pro Demos  

(met o.a. een bezoek aan het Binnenhof en het – tijdelijke - gebouw van de Tweede Kamer)  

- 17.00-19.00 uur: vrij programma in centrum Den Haag 

- 19.00 uur: verzamelen op Plein en daarna vertrek naar Eindhoven  
- 21.00 uur: aankomst op school 

 

Let op: 

- de Tweede Kamer kent legitimatieplicht. Uw kind dient dan ook een geldig ID of paspoort mee te nemen  
- tijdens het Pro Demos programma kan er ook geluncht worden, maar die lunch is op locatie. Uw kind kan 

daarom het beste iets meenemen van thuis. In de bus morgen er geen spullen gegeten worden die veel 
rotzooi achter kunnen laten zoals chips en koeken. Ook zijn er geen geluidsboxen toegestaan in de bus. 

 

De kosten van de reis (en het programma) zijn voor rekening van de school. De volgende collega's begeleiden 

de reis: mevr. Calon, dhr. Coolen en mevr. Nuijten. 

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende  

(coo@huygenslyceum.nl). 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Gerard Coolen (sectievoorzitter geschiedenis/docent maatschappijleer). 

P.S. voor het Pro Demos programma is u uw kind ingedeeld in haar/zijn mentorklas.  

        Wijzigen van groep is niet mogelijk! 
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