Excursie Den Haag klas 6
Donderdag 18 januari zijn alle klassen 6 op een educatieve trip naar Den Haag geweest.
Nadat iedereen zich keurig op het schappelijke tijdstip van 07:15 had gemeld op school kon
de reis naar Den Haag beginnen. De buschauffeur (die overigens een streng geen-tassen-inde-busbeleid voerde) reed ons ondanks het
waaien van een aardig windje succesvol naar
‘’die mooie stad achter de duinen’’. Het eerste
hoogtepunt bevond zich op weg naar het pand
van Prodemos , namelijk een onverwachtse
ontmoeting met de fractievoorzitter van de VVD,
Klaas Dijkhoff. Eenmaal aangekomen bij
Prodemos kon de rondleiding bestaande uit een
bezoekje aan de Tweede Kamer, een kijkje in de
Ridderzaal en de algehele Prodemos experience
beginnen. In de Tweede Kamer vond een
ontzettend druk bezocht en interessant debat
plaats met o.a. een laat-komende Peter Kwint
van de SP over het MBO. Het kijkje in de
Ridderzaal maakte op menig leerling toch wel
wat indruk, een prachtig oud gebouw met een
dak in de vorm van een schip. In het geval van de
Prodemos experience werd het ingewikkelde en
fictieve probleem van een heersende vogelgriep behandeld en adequaat opgelost door
middel van een interactief spel. Hierna volgde een flinke middagpauze waarbij het personeel
van de plaatselijke fastfoodketens hele kuddes Oeteldonkers naar binnen zag stormen. Toen
vond er voor de leerlingen met KUBV een bezoek aan het Mauritshuis plaats waar men vol
bewondering Het Meisje met de Parel aanschouwde. Voor de leerlingen met geschiedenis in
hun pakket was een rondleiding georganiseerd door de Gevangenpoort, waar bijvoorbeeld
Cornelis de Witt gevangen heeft gezeten. En voor de rest stond een kijkje in het
Eschermuseum op de planning. Na deze activiteiten keerde iedereen terug naar de bus en
kon de terugreis beginnen. Zonder al teveel vertraging arriveerden we rond kwart over vijf
moe maar voldaan terug op school.
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