
 

 

 
 
Aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)  
van leerjaar 1  
 
 
Wormerveer, 14 december 2018 
 
 
 
Onderwerp: programma burgerschapsvorming: Rijksmuseum 
Kenmerk: 1819-023-62 
 

 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,  

 

Tijdens het schooljaar maken wij een aantal uitstapjes in het kader van 

burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief 

meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het 

is geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak 

uit te voeren. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de 

vaardigheden van de leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor.  

In januari, februari en maart maken wij een uitstapje naar het Rijksmuseum. Kunst en 

kennis over het verleden kunnen blikken verruimen. De collectie van het Rijksmuseum 

kan laten zien dat er verschillende manieren zijn om naar de wereld te kijken en je 

bewuster van de omgeving maken, waardoor je er meer begrip voor krijgt. Door 

leerlingen bewust te maken van het heden en verleden kan de kennis over de democratie 

in Nederland vergroot worden. Door een bezoek aan het Rijksmuseum te brengen werken 

wij aan het onderdeel democratie van de burgerschapsvorming. 

 

Programma Rijksmuseum:  
 

Donderdag 10 januari:  

 Klas 1 A  

Donderdag 24 januari:  

 Klas 1 B  

Donderdag 31 januari: 

 Klas 1 C 

Donderdag 7 februari: 

 Klas 1 D 

Donderdag 14 maart: 

 Klas 1 E 
 

Voorgaand aan het bezoek aan het Rijksmuseum zal Dhr. Van Benthem een les geven 

over kunst en geschiedenis.  



 
Wij zullen donderdag om 8.30 uur verzamelen bij de personeelsingang van de school. 

We reizen met de mentor en twee extra begeleiders met het openbaar vervoer. Wij 

zullen rond de klok van 13.00 uur weer terug zijn op school. De leerlingen hebben 

daarna les volgens rooster. De excursie brengt voor u geen extra kosten met zich mee, 

dit bedrag is al verwerkt in de ouderbijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. S. van Briemen, teamleider 

 
 


