Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
van de klassen m_h3a, m_h3b en m_h3c

Mijdrecht, 13 maart 2019
Betreft: Excursie Economie: Hoofddorp en effectenbeurs; kenmerk 20190314-795
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Op maandag 25 maart 2019 vindt er voor de klassen m_h3a, m_h3b en m_h3c een
excursie plaats naar het stadshart van Hoofddorp en de effectenbeurs in Amsterdam. De
excursie wordt verzorgd door de sectie economie.
Om 08.30 uur verzamelen de leerlingen bij de bus in Mijdrecht. In de bus zullen de
materialen die ze nodig hebben door hun mentor of vakdocent worden uitgedeeld en
zullen de absenten worden genoteerd. De bus zal uiterlijk om 08.45 uur vertrekken naar
het informatiecentrum van de effectenbeurs in Amsterdam.
In de middag zullen de leerlingen een marktonderzoek uitvoeren in het stadshart van
Hoofddorp. De leerlingen maken een verslag over hun marktonderzoek. Dit verslag telt
voor 20% mee, de toets over hoofdstuk 5 voor 80%.
Handig om mee te nemen:
- lunchpakket;
- smartphone (foto’s, filmpjes, opname interviews);
- pen;
- een geldig legitimatiebewijs;
(Iedere leerling moet zich bij het binnengaan van de effectenbeurs legitimeren. Wie
dit niet kan of wil, zal van deelname aan de rondleiding worden uitgesloten)
Wij verwachten rond 14.45 uur weer terug in Mijdrecht te zijn.
U dient rekening te houden met onvoorziene vertragingen. De leerlingen kunnen beter
geen afspraken rondom de aankomsttijd maken. Mocht uw zoon of dochter ziek zijn op
deze dag, dan verzoeken wij u dit vóór 8.00 uur bij de conciërge te melden. Alle
leerlingen gaan heen en terug met de bus mee.
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zich als gast zullen gedragen in Hoofddorp en bij de
effectenbeurs. Wij verheugen ons erop een leuke dag met ze door te brengen. Indien u
nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de docent economie van
uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
namens de sectie economie en M&O
Michiel Colijn (cln@hetvlc.nl)
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