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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 2 havo 
 

 

 

 

Datum:   3 februari 2020 

Kenmerk: 192000220/PLM 

Betreft:  excursie Hoorn  

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De sectie geschiedenis wil op dinsdag 11 februari, in het kader van de lessen over de VOC 

en Gouden Eeuw, met 2 havo een bezoek brengen aan Hoorn. Deze stad in Noord-Holland 

is een schitterend voorbeeld van een echte VOC-stad. Naast een stadswandeling door 

Hoorn, staat ook een bezoek aan het Westfries museum op het programma. De leerlingen 

worden in het museum getrakteerd op een indrukwekkende virtuele toer door het Hoorn van 

de 17e eeuw. Een prachtige kans voor onze leerlingen om zich te verplaatsen in het leven 

van een “Gouden Eeuwer”. 

Het bezoek zal de hele dag duren. Elke klas verzamelt zich volgens onderstaande tabel op 

het station Haarlem. Vanaf hier gaan de leerlingen, onder begeleiding van de docenten, naar 

Hoorn. De school draagt zorg voor de treinkaartjes. Echter 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! Daarnaast dienen leerlingen zelf een lunch mee te nemen. Daarnaast dienen 

leerlingen zelf een lunch mee te nemen. 

Het bezoek past uitstekend in het lesprogramma van de tweede klas: niet alleen krijgen de 

leerlingen een duidelijk beeld van hoe een stad eruit zag in de Gouden Eeuw, ook kunnen ze 

in Hoorn allerlei informatie en foto’s verzamelen om te verwerken in de praktische opdracht 

voor de les.  

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

Schoter Scholengemeenschap.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de geschiedenissectie 
Elsbeth Polman Tuin 
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 Verzamelen Haarlem CS Vertrek Haarlem  Aankomst Haarlem  

2Hb 10:55  centrale hal 11:10 spoor 3 16:20 uur 

2Hc 10:55 centrale hal  11:10 spoor 3 16:20 uur 

2Hd 09:25 centrale hal  09:40 spoor 3 15:30 uur 

2He 09:25 centrale hal  09:40 spoor 3 15:30 uur 

 

 
 

 

 

 


