
Den Haag - Leerlingen van het Lyceo Zomerkamp presenteren tijdens een bezoek aan het Haagse stadhuis, ‘hun Den Haag’ aan 
burgemeester Pauline Krikke. Tijdens een officiële ontmoeting met de burgemeester kregen de deelnemers van het zomerkamp 
de kans om haar de stad van hun dromen te tonen. De kinderen zijn afkomstig uit de Haagse wijk Escamp en zitten in de 
onderbouw van verschillende scholen in deze buurt en omgeving.        

BOUW DE STAD VAN JOUW DROMEN 
Op de tweede dag van het kamp speelden de kinderen, tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer, het spel ‘Democraticity’. Het doel van dit 
spel is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, 
scholen, groen, de brandweer etc Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens 
het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse 
gewekt voor democratische besluitvorming.

Onder de bezielende leiding van de medewerkers van ProDemos, maakten zij voor het eerst zelf kennis met democratische besluitvorming 
en waarna zij vervolgens in groepjes hun eigen stad bouwden. De leerlingen kregen de eer om de dag erna de burgemeester van hun stad 
te ontmoeten. 

LYCEO ZOMERKAMP – VOOR HET EERST IN DEN HAAG
In de eerste zomervakantieweek organiseert Lyceo voor het eerst het Lyceo Zomerkamp in de wijk Escamp in Den Haag. Het Lyceo 
Zomerkamp is een vakantieweek voor leerlingen tussen de 12-15 jaar voor wie op vakantie gaan niet vanzelfsprekend is. Dit soms 
vanwege financiële oorzaken, maar veel vaker zijn de oorzaken van sociale aard doordat de kinderen een lastige thuissituatie hebben 
met een beperkte ouderbetrokkenheid. Deelname aan het kamp is kosteloos en de leerlingen worden geselecteerd door de Haagse 
scholen. Het Roemer Visscher College aan de rand van het Zuiderpark stelt de school ter beschikking om als kamplocatie te dienen. 

HAAGSE PARTNERS EN INZET VAN VRIJWILLIGERS
Het weekprogramma is samengesteld met behulp van externe partners en bestaat uit creatieve, sportieve, culturele en uitdagende 
activiteiten. Doel is de kinderen de ultieme zomervakantie-ervaring te geven, en hen nieuwe vaardigheden op laten doen onder begeleiding 
van hun rolmodellen. De eigen medewerkers van Lyceo werken de hele week op vrijwillige basis aan het Zomerkamp. Het doel is leerlingen 
mogelijkheden te laten ontdekken die voor hen niet vanzelfsprekend zijn. 

OVER LYCEO 
Lyceo is partner van het reguliere onderwijs en werkt samen met scholen in het aanbieden van aanvullende ondersteuning aan leerlingen 
in alle leerlagen: van examentraining en huiswerkbegeleiding tot leren coderen. Lyceo zet zich bovendien in voor het vergroten van 
kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Initiatieven hierin zijn gebundeld onder de noemer Lyceo Extra. 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien de Vlam, christien.devlam@lyceo.nl, 
071 – 79 00 040/06 –223 30 471.
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