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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3Tva 
 

 

 

Datum:   24 mei 2019 

Kenmerk: 18190345/STB 

Betreft:  International Model United Nations of Alkmaar 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals we al eerder aangekondigd hebben zullen de leerlingen uit 3tva als afsluiting van het 

internationaliseringsprogramma van het junior college deel zullen nemen aan een Model United 

Nations in Alkmaar. De leerlingen kruipen in de huid van diplomaten van een natie of een NGO en 

spelen een vergadering van de Verenigde Naties na. Ze onderzoeken een land, verdiepen zich in 

internationale vraagstukken, debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor 

maatschappelijke en internationale problemen.  

Deze vindt plaats op het Murmellius gymnasium in Alkmaar op 14, 15 en 16 juni. Op maandag 17 

juni zijn de leerlingen vrij, omdat ze een heel weekend voor school bezig zijn. 

Het beloven drie inspirerende en behoorlijk intensieve dagen voor leerlingen te worden. Tijdens een 

MUN wordt een vergadering van de Verenigde Naties zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst. Dat 

betekent niet alleen dat de structuur van de bijeenkomst geformaliseerd is, maar ook dat alle sociale 

activiteiten verplicht zijn en dat formele kleding een vereiste is. De dames worden geacht zich te 

kleden in rok of jurk op knielengte of in een broekpak. Van de heren wordt er verwacht dat ze 

verschijnen in een pak met stropdas.  

Aangezien deze MUN niet op fietsafstand van school ligt doen we graag een beroep op u als ouders 
om één of meerdere keren een groepje leerlingen vanaf het Schoter te brengen en te halen. Het 
brengen zal op de MUN dagen rond 8 uur zijn en het ophalen vanaf 17.00 uur vanaf het Murmellius 
gymnasium te Alkmaar. Uitzondering is de zaterdag. Het ophalen op zaterdag zal vanwege het feest 
rond 12.00 ‘s avonds uur zijn.      
 
 Via de onderstaande link kunt uw zich aanmelden voor het brengen en/of halen van leerlingen. 
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 4 Juni aanstaande. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjoaoOftHFy1U3TymdQPzqf3bvZxqTAUJ6_CGkD-
W-CT2YyA/viewform?usp=sf_link  
 
Voor meer informatie over de MUN in Alkmaar verwijs ik u graag naar de website: www.imuna.nl.  
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Mike de Jong of met mij.   
 
Met vriendelijke groet, 

Mede namens Mike de Jong, 

 

Brenda Stam 

Teamleider 23456 vwo 

Head of the Bilingual Department 

b.stam@schoter.nl  
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