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Geachte ouder/verzorger,
Zoals u wellicht heeft gehoord, hebben de mentoren van havo 4 het plan opgevat om de
presidentsverkiezingen in de VS nader te volgen met de 4 havo klassen. In de week na de
herfstvakantie wordt er in een aantal lessen aandacht besteed aan deze belangrijke
gebeurtenis.
De bedoeling van de mentoren is om op dinsdag 3 november vanaf 18.00 uur samen met de
leerlingen de verkiezingen live te volgen op school. Gedurende de avond en nacht zullen ze het
verloop van de strijd tussen de kandidaten nauwlettend volgen, maar zal er ook tijd zijn voor
het maken en eten van een Amerikaans avondmaal, voor het doen van een pub quiz over de
VS en voor het kijken van Amerikaanse films. Die avond zal er ook nadere uitleg zijn over de
achtergronden van de verkiezingen. Natuurlijk willen we ook graag gewoon gezellig bij elkaar
zijn en de binding tussen de leerlingen versterken.
Aangezien de uitslag waarschijnlijk rond zes uur ’s ochtends zal zijn, zal het voor zowel
leerlingen en docenten een lange nacht worden. We beschouwen de avond en nacht als
onderwijstijd en de leerlingen zullen daarom de volgende dag lesvrij zijn. Leerlingen die niet
aan het project willen deelnemen, worden wel de volgende dag op school verwacht om
zelfstandig met een verwerkingsopdracht over de verkiezingen bezig te gaan.
Hoewel we menen er van het project een positieve uitstraling uitgaat, realiseren we ons ook
het ongebruikelijke ervan. We willen u daarom vragen contact met de teamleider op te nemen
als u bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van uw dochter/zoon tijdens deze avond en
nacht. Dat kan via de mail (m.hofstee@rsgterapel.nl) of telefoon (0599- 581 226). Ook kunt u
hier terecht voor nadere informatie.
De leerlingen zullen op school nader geïnformeerd worden over het programma.
Met vriendelijke groet,
René Ludwicki, Martijn Kors, Henk Dekker en Marijke Hofstee (teamleider)

