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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 5vwo 
 

 

 

 

 

Datum:   8 april 2022 

Kenmerk: 212200407/EST 

Betreft:  Burgerschapsdag 15 april 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op vrijdag 15 april gaan de leerlingen van klas 5vwo naar de Bijlmer in Amsterdam. De 
excursie is georganiseerd in het kader van burgerschap en is verplicht.  
Het Nederlands onderwijs schrijft voor dat middelbare scholen leerlingen voorbereiden op 
‘burgerschap’; volwaardig meedoen in de samenleving, deelnemen aan de democratische 
rechtsstaat. Maatschappijleer is een belangrijk, maar niet het enige vak, dat daaraan 
bijdraagt. 
 
Om burgerschap als thema te verkennen gaan we kijken naar een buurt, buiten Haarlem, te 
weten de Bijlmer in Amsterdam (ook wel Zuid-Oost genoemd). Het is een buurt met een 
bijzondere geschiedenis en een samenleving op zich. Met veel nationaliteiten en etniciteiten.  
Met eigen sociale problematiek maar ook eigen hoogtepunten en sterktes.   
We krijgen een rondleiding in de Bijlmer van iemand die er decennia woont en werkt en een 
roeping heeft gevonden om mensen over deze bijzondere buurt te vertellen. Na de 
rondleiding zullen de leerlingen in kleine groepjes een opdracht uitvoeren in de buurt die ze 
digitaal zullen inleveren. 
 
Leerlingen moeten die dag meenemen: een ID of paspoort en een eigen lunch.  
We zullen vertrekken vanaf het station Haarlem waar wij om 09.00 uur zullen verzamelen, 
aan de kant van de bussen. Rond 15.00 uur verzamelen wij weer bij station Amsterdam 
Bijlmer om terug naar Haarlem te reizen. De verwachte aankomst is dus rond 16.00 uur.  
 
Op deze dag zullen de betreffende klassen dus geen reguliere lessen krijgen. Er zijn geen 
verdere kosten verbonden aan deze excursie.  
 
Zoals vermeld reizen we in principe samen terug naar Haarlem. Echter, sommige leerlingen 
gaven al aan aansluitend iets in Amsterdam te willen doen, bijvoorbeeld naar de film of 
shoppen in de stad. Op eigen gelegenheid terug reizen kan alleen als de leerling een 
verklaring heeft van de ouder(s)/verzorger(s) dat dat akkoord is. Die verklaring (zie bijlage) 
dient de leerling bij aanvang van de dag aan de docent Maatschappijleer te geven.  
 



 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via 
onderstaande emailadressen.  
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

T. van Esch, A. Schans 
Leraren maatschappijleer 
t.vanesch@schoter.nl, a.schans@schoter.nl 
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Bijlage  Verklaring op eigen gelegenheid terug reizen. 
 
Deze verklaring uitgeprint met handtekening overhandigen 
 
Ondergetekende, ouder/verzorger van  
 
(naam + achternaam leerling) ……………………………………………………………. 
 
Stemt ermee in dat de leerling op eigen gelegenheid en zelfstandig terug reist naar Haarlem 
na afloop van de excursie op vrijdag 15 april. 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening en datum…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefoon (voor eventuele controle) …………………………………………………………………………….. 
 
 
Zonder verklaring zal de leerling met de docent en klas terug reizen naar Haarlem. 


