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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen uit 4 mavo met geschiedenis 
 
 
 
 
Datum:   18 januari 2019 
Kenmerk: 18190187/DRD 
Betreft:  excursie Verzetsmuseum 4 MAVO Geschiedenis 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De sectie geschiedenis gaat op maandag 21 en dinsdag 22 januari a.s. met leerlingen van 4 
MAVO die geschiedenis in hun vakkenpakket hebben een bezoek brengen aan het 
Verzetsmuseum in het kader van de lessen over de Tweede Wereldoorlog.  

Het bezoek vindt plaats in de middag. Tot het 5e uur volgen de leerlingen nog les volgens 
rooster. De leerlingen uit klas 4M_GS2 verzamelen op maandag om 13.00 op station 
Haarlem en vertrekken onder begeleiding van docenten naar Amsterdam. Om op tijd te zijn 
op Haarlem, mogen zij om 12.45 vertrekken uit het 5e uur. Rond 16:30 uur verwachten wij 
weer terug zijn op station Haarlem. Ook de terugreis valt weer onder begeleiding van 
docenten. Op dinsdag zal 4M_GS1 een bezoek brengen aan het Verzetsmuseum. Ook zij 
moeten om 13.00 op station Haarlem verzamelen en zullen dus om 12.45 de laatste les 
mogen verlaten. Ook hier is de verwachte eindtijd 16.30. 

De school draagt zorg voor de treinkaartjes. De leerlingen moeten hiervoor wel de 
cultuurkaart bij zich hebben. Bij een vergeten kaart moet de leerling zelf een retour 
treinkaartje op het station van Haarlem kopen. Dus niet vergeten de cultuurkaart mee te 
nemen!  

Het bezoek past uitstekend in het lesprogramma van 4 MAVO: de Tweede Wereldoorlog is 
één van de onderwerpen op het eindexamen en wordt komende tentamenperiode ook 
getentamineerd. Naast een bezoek aan het verzetsmuseum maken wij een buurtwandeling 
in het kader van de bezettingstijd als ook de vervolging van de joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Mocht u verdere vragen hebben, kunt contact opnemen met de sectie geschiedenis van de 
Schoter Scholengemeenschap.  

Met vriendelijke groet,  
namens de sectie geschiedenis, 
 
 
Diane Duinker 
docente geschiedenis 
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