
 

 

 
 
 
 
 
 
Aan de leerlingen van de tekenklassen H5, A5 en A6 
(en ter informatie naar ouders/verzorgers) 
 
Betreft: Informatie excursie tekenen naar Den Haag 
 
 
Zwolle, februari 2020 
 
 
Beste leerling, 
 
Op vrijdag 6 maart gaan de tekenklassen H5, A5 en A6 op excursie naar Den Haag. We 
bezoeken het Kunstmuseum, museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. 
Hier krijgen de leerlingen uit de examenklassen een examenrondleiding en atheneum 5 en 6 
gaan aan de slag met opdrachten. De opdrachten die op deze dag worden gemaakt, zijn van 
belang voor de voorbereiding op het Centraal Examen en tellen mee voor toetsweek 3. 
 
Programma van de dag: 
08.00 uur     vertrek bus uit Nieuwleusen 
08.15 uur     verzamelen voor school  

A6 bij mevr. Visscher   
A5 bij dhr. Broeren    
H5 bij mevr. Wassink 

08.30 uur     bus vertrekt vanaf school naar Den Haag 
11.00-12.00  uur bezoek Kunstmuseum met rondleiding en opdrachten 
12.00-12.30 uur  pauze  
12.30 -14.00 uur zelfstandig werken aan opdrachten  
14.00 uur     bus vertrekt naar Panorama Mesdag en Haags Historisch Museum 
14.20-15.15 uur H5 rondleiding Panorama Mesdag 
14.30-15.30 uur   A5 en A6 rondleiding Haags Historisch Museum 
15.45                     vertrek richting Zwolle 
18.00 uur     verwachte aankomst bij school 
18.30 uur     aankomst in Nieuwleusen  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Wat heb je nodig?  
Neem lunch mee en een opgeladen mobiele telefoon. Welke opdrachten je moet doen en wat 
je daarvoor nodig hebt, wordt in de tekenles met jullie doorgenomen door je docent. 

 

Informatie over kosten voor ouders/verzorgers: 

Deelname aan deze excursie kost € 25,00. Deze kosten zijn opgenomen in het totaaloverzicht 
van de schoolkosten in oktober. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn waardoor uw 
zoon of dochter niet zou kunnen deelnemen aan deze excursie, dan vragen we u zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met de desbetreffende teamleider. Leerlingen die niet 
deelnemen aan de excursie krijgen vervangende opdrachten op school.  

 
We hopen op een interessante en leerzame dag in Den Haag! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. Brands en mw. Wassink (docenten tekenen) 
dhr. Kuper, teamleider havo 
dhr. Doornekamp, teamleider vwo 
 


