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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 5havo en 6vwo met kunst in hun 

pakket. 
 

 

 

 

Datum:   7 oktober 2022 

Kenmerk: 22230070/PRH 

Betreft:  Bezoek aan Paleis op de Dam en Rijksmuseum Amsterdam 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen Kunst Algemeen van 5H en 6V, 

 

Voor Kunst Algemeen is dit jaar een van de eindexamenonderwerpen de Burgerlijke cultuur 

in Nederland in de 17e eeuw. Daarbij past uitstekend een bezoek aan het Paleis op de Dam, 

dat in de zeventiende eeuw door Jacob van Campen werd gebouwd als Stadhuis van 

Amsterdam. 

 

Deze excursie vindt plaats op 13 oktober, de donderdag voor de herfstvakantie. 

We verzamelen om 9.00 uur op het station Haarlem, in de hal bij de AKO. 

Vanaf het centraal station in Amsterdam lopen we naar de Dam. Om 10.15 uur start de 

rondleiding in het Paleis op de Dam. De leerlingen krijgen daar een rondleiding die een 

uitstekende voorbereiding is op het centraal schriftelijk eindexamen en het tentamen van 

december voor 5H en het tentamen van april voor 6V.  

 

Na het museumbezoek lopen we rond 11.45 gezamenlijk naar het station en zullen ca  13 

uur terug in Haarlem zijn. Vanaf het 6e uur kunnen de lessen weer worden gevolgd. 

 

Mevrouw Wiersma, docent Beeldende Vormgeving, en Mevrouw Wassink, docent drama, 

zullen ook meegaan als begeleider.  

Het lijkt ons raadzaam als de leerlingen brood (of iets anders voor de lunch) meenemen voor 

in de trein terug of op school voordat de les begint. 

 

De kosten voor de trein worden uit de ouderbijdrage betaald.  

Het bezoek aan het Paleis op de Dam wordt betaald uit de cultuurkaart. 

 

We verheugen ons op deze excursie! 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Miriam van Praagh   

Docent Kunst Algemeen   

m.vanpraagh@schoter.nl  

tel. 06 2734 1001 

 

 


