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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3tv, 4th en 4tv 
 

 

 

Datum:   20 mei 2022 

Kenmerk: KM212200449/STB 

Betreft:  IMUNA 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

We hebben het al eerder aangekondigd: op 10, 11 en 12 juni aanstaande nemen de 

leerlingen uit 3tva, 4th en 4tv deel aan een Model United Nations op het Murmellius 

gymnasium 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. Op maandag 

13 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 formele kleding een vereiste is. 

We reizen deze dagen per bus van Het Schoter naar Alkmaar en weer terug. De vertrek- en 
aankomsttijden staan hieronder: 

- Vrijdag 10 juni: vertrek van school 8.00 uur. Aankomst op school rond 17.45 uur 
- Zaterdag 11 juni: vertrek van school 8.00 uur. Aankomst op school rond 17.45 uur 
- Zondag 12 juni: vertrek van school 8.30 uur. Aankomst op school rond 18.00 uur 

 
Het programma van de drie dagen is als bijlage toegevoegd. Op de zaterdagavond wordt er 
in Alkmaar een feest georganiseerd voor de deelnemers van de MUN. We zullen daar niet 
als school met de hele groep naartoe gaan. Als leerlingen naar dat feest toe willen, snappen 
wij dat, maar zij zullen dat op eigen gelegenheid en onder uw verantwoordelijkheid moeten 
doen.  
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 Jenneke Don of met mij.  
 
Met vriendelijke groet, 

mede namens Jenneke Don, 

 
Brenda Stam 

Conrector 23456 vwo 

Head of the bilingual department 

b.stam@schoter.nl 
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