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Vier de verjaardag van de grondwet met de raad van state
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Goedemorgen allemaal, welkom bij de 
Grondwetdag challenge van 2018! 

De kandidaten komen uit allemaal 
verschillende scholen uit Nederland en zullen 
vandaag de Raad van State spelen.

Dit zijn de juryleden; Sven Koopmans, 
Marleen de Rooy, Reijer Passchier en Luc 
Verhey, welkom.

We zullen letten op de manier waarop jullie 
het verhaal brengen, of de standpunten 
wetenschappelijk bewezen zijn...

Dan nodig ik nu een van de coaches van de 
studenten van het Grafi sch Lyceum Utrecht 
uit, Mei-Lin.

De studenten zijn te herkennen aan de zelf 
ontworpen truien, die moet je zeker eens 
bekijken!
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Vervolgens zal nu de heer Piet Heijn Donner 
ook iets komen vertellen.

De Raad van State is ouder dan de 
Grondwet. De Raad van State bestaat al 
sinds 1531, terwijl de Grondwet pas in 1814 
is opgericht.

De eerste groep is aan het woord, Team roze 
uit Tilburg van het Beatrix college met als 
onderwerp digitaal volgen.

Vervolgens is de volgende groep aan de 
beurt. Team oranje uit Amersfoort van het 
GSG Guido de Brès met als onderwerp 
fl exibele vrije dagen.

Na elke pitch zullen er door andere 
kandidaten vragen worden gesteld, als deze 
er zijn.

Ook door de jury kunnen er vragen worden 
gesteld.
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Een van de kandidaten uit hun groep speelt 
op de piano om de pitch te versterken.

Team wit uit Velsen van het Gymnasium 
Felisenum met als onderwerp Basisinkomen.

Team geel uit Nijverdal van het CSG 
Reggesteyn met als onderwerp fl exibele vrije 
dagen.

Team blauw uit Utrecht van het Utrecht 
Stedelijk Gymnasium met als onderwerp 
fl exibele vrije dagen.

Team groen uit Gulpen van het Sophianum 
met als onderwerp basisinkomen.

Team rood uit Heemstede van het College 
Hageveld met als onderwerp fl exibele vrije 
dagen.
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Als laatste team paars uit Zutphen van Het 
stedelijk Zutphen met als onderwerp digitaal 
volgen.

Bij de afsluiting krijgt iedereen een 
exclusieve Raad van State Tony’s Chocolonely 
chocoladereep.

Na overleg van de jury heeft team groen de juryprijs gewonnen.
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