Betreft: excursie Rijks Universiteit Leiden 22 mei 2018
Geachte ouders/verzorgers van onze vwo 4 leerlingen,
De Faculteit Governance and Global Affairs van de Rijks Universiteit Leiden (RUL) in Den
Haag heeft ‘Het Grote Migratiespel’ ontwikkeld om vwo-leerlingen kennis te laten maken
met haar onderwijs- en onderzoeksgebied.
Het vak maatschappijleer en het decanaat trekken samen op en zullen op dinsdag 22 mei
onze vwo 4 leerlingen een universitair college laten ervaren en ‘Het Grote Migratiespel’
spelen. Dit in het kader van het thema de ‘Pluriforme samenleving’ dat bij Maatschappijleer
behandeld wordt. Over drie weken komen er vluchtelingen op school om hun persoonlijke
vluchtverhaal te vertellen.
In spelvorm worden de leerlingen uitgedaagd om in de huid te kruipen van mensen die te
maken hebben met de vluchtelingenstroom vanuit Afrika naar Europa. Tijdens het spel gaan
onze leerlingen allerlei keuzes moeten maken met betrekking tot de migranten met als
uiteindelijke doel te kunnen bepalen hoeveel migranten Europa daadwerkelijk zullen
bereiken.
We zullen dinsdag 22 mei om half 9 vertrekken vanaf school. De bussen zullen voor de
school klaarstaan. Om 9.45 uur worden we dan verwacht op Schouwburgstraat 2 in Den
Haag zodat wij van 10 tot 11 uur een college over migratie kunnen volgen.
Vervolgens lopen we gezamenlijk naar het nieuwste gebouw van de universiteit Wijnhaven
waar de leerlingen met hun eigen klas onder leiding van een student ‘Het Grote
Migratiespel’ gaan spelen. Rond 13.00 uur is dit afgelopen waarna zij tot 15.00 uur de tijd
hebben om te lunchen en even in de stad rond te kijken.
De bussen huiswaarts zullen om 15.00 uur vanaf de schouwburgstraat 2 vertrekken. We
verwachten rond 16.00 uur in Bilthoven terug te zijn. Aan het programma en de busreis zijn
geen kosten verbonden. Gaat uw zoon/dochter in de stad een lekker broodje eten en wat
drinken dan is dat wel voor eigen rekening.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar een
interessante, leerzame en gezellige dag.
Met vriendelijke groet,
Xandra de Vries (docent maatschappijleer en geschiedenis)
Lieke Kleinsmann (docent/stagiair maatschappijleer)
Saskia Benneker (docent Engels/ decaan vwo)

