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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van klas 4 mavo 

 

 

Zwolle, 21 september 2021 

Kenmerk: 2021/037/mer 

Betreft: Bezoek Provinciehuis  

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 
 
In het kader van het vak maatschappijleer gaan de leerlingen van 4 mavo de volgende week op bezoek 
bij het Provinciehuis in Zwolle. Daar gaan de leerlingen ondervinden wat democratie inhoudt door het 
democratiespel te spelen en ze gaan met elkaar in debat.  
 
Het is de bedoeling dat de leerlingen vanaf school op eigen gelegenheid naar het Provinciehuis gaan. 
Je kunt je een kwartier voor aanvang melden bij de receptie. De begeleidende docenten staan daar 
ook al te wachten. 
Onderaan deze brief zie je een schema waarin je kunt zien wanneer je klas is ingedeeld en welke 
begeleiders meegaan. Ik hoop dat jullie er een leuk dagdeel van maken!  
 
Het adres van het Provinciehuis is: Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.  

 

Hopend u/je zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de sectie maatschappijleer en de begeleidende docenten,  
 
Robert Meinen  
Docent maatschappijleer 
 

 

Datum  Tijd Klas  Docent  

27 september        10.00-12.00   4m2      dhr. Meinen 

                             13.00-15.00      4m1      dhr. Dikken 

 

28 september        10.00-12.00      4m3      dhr. Maljaars en dhr. Masteling 

   

30 september       10.00-12.00     4m6   dhr. Tonis en dhr. Masteling 

30 september       13.00-15.00     4m5    dhr. Masteling en dhr. Tonis 

 

12 oktober           10.00-12.00     4m4     dhr. Heimerikx en dhr. Masteling 
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Let op! Regels in verband met corona: 

 De klas/groep wacht buiten tot ze opgehaald wordt door de 1ste uurs begeleider. 

 Jullie mogen geen gebruik maken van de koffieautomaten. Jullie krijgen drinken en wat 

lekkers. 

 De begeleider brengt de groep rechtstreeks naar de Hof, de ontvangstruimte. 

 

Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

De leerlingen die ‘s morgens ingedeeld staan, hebben het eerste uur gewoon les volgens het rooster. 
Zorg dat je om 9.45 uur bij het Provinciehuis bent.  
Na het bezoek aan het provinciehuis volg je weer de lessen op school. 
 
De leerlingen die ‘s middags ingedeeld staan, moeten op tijd vertrekken van school en om 12.45 uur 
aanwezig zijn bij het Provinciehuis. Na 15.00 uur is er geen les meer.  


