Aan de leerlingen van havo-4, vwo-4
en vwo-5

Valkenswaard, 28 september 2021

Betreft: informatie meerdaagse reizen

Geachte leerlingen,
Na een gedwongen pauze van twee jaar mogen we eindelijk weer op reis!
De sector Havo/Vwo wil zijn leerlingen in schoolverband kennis laten maken met de cultuur, de kunst,
de gewoontes en de taal van verschillende landen in Europa. We willen leerlingen in aanraking brengen
met Europese (hoofd)steden die vanuit een didactisch uitgangspunt aantrekkelijk zijn.
Als aanvulling op het internationale programma is er een zeilkamp in Nederland. Hierbij ligt de nadruk op
het sportieve gedeelte en het sociale aspect.
We bieden dit jaar vier vakoverstijgende, onderwijskundige activiteiten aan: reizen naar Italië, Berlijn,
Londen en een zeilkamp in Friesland. Ze onderscheiden zich ook door de vakken die centraal staan. De
excursies worden voorbereid op school en leerlingen krijgen opdrachten die deel van het curriculum
kunnen uitmaken.
Het is aan te raden samen niet alleen naar de bestemming en je medeleerlingen te kijken, maar ook
naar de inhoud en de aansluiting daarvan op de vakken die je hebt.
Leerlingen uit havo-4 en vwo-5 kunnen zich voor alle excursies inschrijven.
Voor leerlingen uit vwo-4 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de excursies in Friesland, Londen
of Berlijn, als er plaats over is en de ouders je ook in vwo-5 willen laten deelnemen aan een excursie.
Deze excursies vinden plaats tijdens de activiteitenweek in de week voor de meivakantie. De data vind
je bij de beschrijvingen van de excursie. Als je niet meegaat, neem je deel aan het programma in de
activiteitenweek.
We nodigen je ouders uit je uiterlijk woensdag 6 oktober 16:00 uur digitaal aan te melden voor
de excursies via de link in hun brief. Op donderdag 7 oktober voor 16.00 uur moet je de
schriftelijke akkoordverklaring (zie bijlage brief ouders), ondertekend door je ouders, ingeleverd
hebben. Hieronder vind je de informatie over de excursies, de spelregels en de aanmeldingsprocedure.
We hopen jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. We hopen tevens op veel aanmeldingen
en wensen jullie alvast veel voorpret toe.

Met vriendelijke groet,

mw. A. Bordewijk, brd@sgweredi.nl en
mw. M. Heijmans, hmn@sgweredi.nl
Coördinatoren internationalisering.

1. Italië
De Italië-excursie naar Toscane is een reis die voor iedereen met een brede culturele en kunst
beschouwende belangstelling geschikt is, maar die bij voorkeur bedoeld is voor de leerlingen die een
kunstvak en/of een klassieke taal hebben gekozen. Deze leerlingen hebben voorrang bij de inschrijving
(zie ook het digitale aanmeldingsformulier).
We reizen op dag 1 met de bus via Stuttgart (Museum voor Moderne Kunst) naar Zwitserland (Lugano
of Bellinzona) waar we overnachten.
Op dag 2 brengen we een bezoek aan de marmergroeven van Carrara, waar Michelangelo het marmer
haalde voor zijn beelden, en het Wonderplein van Pisa met de Dom, de doopkapel en de beroemde
scheve toren. We werken hier en tijdens de hele excursie veel met kijkbrieven die de leerlingen
stapsgewijs houvast geven bij het kijken naar en begrijpen van wat ze zien.
Standplaats van de excursie is San Baronto, een klein hooggelegen dorpje in het hart van Toscane, een
paar kilometer van Vinci, waar Leonardo geboren is.
De derde dag wordt geheel doorgebracht in Florence: tijdens de stadswandeling bezoeken we kerken
met de fraaiste fresco’s uit de begintijd van de Renaissance, het Baptisterium, de Dom met de
klokkentoren, bruggen en huizen. Ook hebben de leerlingen hier vrije tijd om de stad in kleine groepjes
te verkennen of andere dingen te doen.
De vierde dag staat in het teken van de Etrusken, een oude stam vóór de Romeinen, de oude bewoners
van het huidige Toscane. We bezoeken het stadje Volterra: museo Guarnacci bezit de fraaiste vondsten
en de plaats kent ook de indrukwekkende resten van een Romeins theater. Na de middag volgt een
bezoek aan het Middeleeuwse San Gimignano, waar we met een kijkbrief een bezoek brengen aan de
kathedraal. Ook hier kunnen de leerlingen in groepjes daarna het plaatsje bezoeken, o.a. om “het
lekkerste ijs ter wereld” te proeven.
Op dag 5 vertrekken we per bus naar Milaan, waar we ’s middags aankomen: het designmuseum
Trienale en het bezoek aan en de beklimming van de bekende kathedraal staan daar centraal. Ons
laatste avondmaal gebruiken we in het centrum en hét Laatste Avondmaal zien we na een nachtrit op
de laatste dag in de Abdij van Tongerlo, zo’n 40 kilometer van Valkenswaard. Tussen vier en vijf staan
we weer op de Merendreef aan school.
Kosten excursie Italië: € 525,Inbegrepen in de prijs zijn naast vervoer per bus, logies in het hotel, ontbijt, avondeten, bezoek aan alle
musea en kerken, reisgidsje en terugkomboekje met ervaringen. Dit is een maximumbedrag. De
definitieve prijs hangt onder andere af van het aantal inschrijvingen en tariefwijzigingen.
Reisdata: Van maandag 18 april t/m zaterdag 23 april 2022.
Vereist: Voor de reis is een geldig reisdocument (paspoort of EU-identiteitskaart) nodig. Niet-EUonderdanen hebben daarnaast vaak een (zelf aan te vragen!) visum nodig. De kosten van deze
documenten zijn voor eigen rekening. Daarnaast is een coronabewijs (zie bijlage document VO-raad)
vereist.

2. Berlijn
Berlijn is een stad met veel gezichten. Het is een stad in beweging; of je nu één of tien keer in Berlijn
bent geweest, er is altijd weer iets nieuws te beleven of te zien
De stad heeft een bewogen geschiedenis. Op veel plaatsen kom je in aanraking met de geschiedenis
van de 20e eeuw. Soms ligt die geschiedenis letterlijk op straat. Je vindt er de herinneringsplekken aan
de Tweede Wereldoorlog zoals Stolpersteine op de plekken waar de Joden uit hun huizen gehaald
werden, je loopt langs de resten van de Berlijnse Muur, of de plekken waar men heeft geprobeerd te
vluchten. Iedere straathoek lijkt zijn eigen verhaal te hebben.
Maar we willen ook veel laten zien van de sfeer, de veelzijdigheid en alle nieuwe ontwikkelingen die de
stad zo speciaal maken. Wie een goed idee heeft, voert op legale of illegale plekken zijn horecaexperiment uit, vestigt een creatief bedrijfje, maakt een skatehal, begint een vlooienmarkt, maar men
breekt het evenzo vrolijk af om ergens anders opnieuw te beginnen. Met al deze aspecten willen we de
leerlingen in aanraking brengen.
Natuurlijk maakt geschiedenis deel uit van het programma, maar het programma bevat ook onderdelen
die zijn verbonden met vakken als aardrijkskunde, techniek/natuurkunde en CKV. Leerlingen met Duits
kunnen met name op momenten dat ze zelfstandig opdrachten in de stad uitvoeren, hun kennis van het
Duits in praktijk brengen.
De eerste dag krijgen de leerlingen een indruk van de belangrijkste highlights, de Pruisische
bouwwerken en monumenten
In groepjes en aan de hand van opdrachten maken de leerlingen kennis met de veranderende stad van
nu. Ze zoeken zelf hun weg door de stad, leren in een spel hoe te reizen met de metro. Ze houden zich
bezig met Streetart, volgen een graffiti workshop en zien hoe Berlijners met hun veranderende wijken
omgaan. Er is een dagdeel dat aansluit bij de profielen van de leerlingen, waarin de leerlingen een
bezoek kunnen brengen aan: het Sciencecenter, het Olympiastadion, the Story of Berlin of de Berliner
Unterwelten. De avonden zijn ingevuld met een programma in Berlijn, zoals een theatervoorstelling of
met een gezellig samenzijn in het hostel. Een dagdeel is ingeruimd voor de Tweede Wereldoorlog en
een bezoek aan het concentratiekamp Sachsenhausen. Een van de dagen staat in het teken van de
gedeelde stad: we gaan naar de Gedenkstädte Berliner Mauer en krijgen een rondleiding in een
gevangenis uit de tijd van de DDR.
Vrije tijd: tussen sommige programmaonderdelen en op de laatste middag is er ruimte voor vrije tijd.
Kosten excursie Berlijn: € 475,Inbegrepen in de prijs zijn naast vervoer per bus of trein, logies in het hostel, ontbijt, avondeten,
openbaar vervoer, rondleidingen, bezoek aan de musea, een avondvoorstelling, een reisgidsje.
Dit is een maximumbedrag. De definitieve prijs hangt onder andere af van het aantal inschrijvingen en
tariefwijzigingen.
Reisdata: Van maandag 18 april t/m zaterdag 23 april 2022.
Vereist: Voor de reis is een geldig reisdocument (paspoort of EU-identiteitskaart) nodig. Niet-EUonderdanen hebben daarnaast vaak een (zelf aan te vragen!) visum nodig. De kosten van deze
documenten zijn voor eigen rekening. Daarnaast is een coronabewijs (zie bijlage document VO-raad)
vereist.

3. Londen
Het programma van de vijfdaagse Londenreis is erop gericht de leerlingen, na een voorbereiding op
school, in contact te brengen met de geschiedenis en cultuur van de Britse hoofdstad. We verblijven
tijdens de excursie in gastgezinnen in de wijk Kingston upon Thames. Niemand komt alleen in een
gastgezin; altijd minimaal met tweeën, maar meestal in een klein groepje. In hun gastgezin maken de
leerlingen van dichtbij kennis met Engelse gewoontes en gebruiken. Tijdens hun verblijf zullen ze ook
hun talenkennis in praktijk moeten brengen en om die reden brengen ze een aantal avonden met dit
gastgezin door. Er wordt voor opdrachten gezorgd om het gesprek op gang te brengen, maar de
ervaring leert dat dit meestal niet nodig is! Zo draagt deze excursie behalve aan kennis van land en volk
ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling op weg naar zelfstandigheid.
Behalve bij Engels sluit deze excursie vooral goed aan bij het vak CKV, waarmee hij voor alle leerlingen
geschikt is. Meteen na aankomst maken we een fietstocht door het centrum (links fietsen is even
wennen!), waarbij een gids ons van alles vertelt over enkele van de meest bekende
bezienswaardigheden.
In de dagen die volgen, gaan we naar een paar musea zoals the National Gallery en het British
Museum. Daarnaast volgen we een dramaworkshop in Shakespeare’s Globe Theatre en bezoeken we
een avondvoorstelling in één van Londens mooie theaters. In the London Eye kijken we uit over de stad
en in Shoreditch leren we over street art, waarna we zelf met grafitti aan de slag gaan. En wie het
eindpunt van de speurtocht wil halen, zal hulp van de ‘locals’ moeten inschakelen. Bij een paar
activiteiten horen gerichte opdrachten en bij andere gaat het om de ervaring en is het voldoende om
oren en ogen goed open te zetten. Kortom: een gevarieerd programma, waarin ook ruimte voor vrije tijd
is opgenomen. Aan het einde van de week reist iedere leerling probleemloos met de metro, alsof hij in
een wereldstad geboren is!
Kosten excursie Londen: € 450,Inbegrepen in de prijs zijn naast logies in gastfamilies, vervoer met bus, ontbijt, lunchpakket, avondeten,
openbaar vervoer, entreekosten.
Dit is een maximumbedrag. De definitieve prijs hangt onder andere af van het aantal inschrijvingen en
tariefwijzigingen.
Reisdata: Van maandag 18 april t/m vrijdag 22 april 2022
Vereist: Voor de reis is een geldig reisdocument (paspoort of EU-identiteitskaart) nodig. Niet-EUonderdanen hebben daarnaast vaak een (zelf aan te vragen!) visum nodig. De kosten van deze
documenten zijn voor eigen rekening. Daarnaast is een coronabewijs (zie bijlage document VO-raad)
vereist.

4. Zeilkamp Nederland
Deze excursie heeft een sportieve en sociale insteek. Naast het leren zeilen en het sportief bezig zijn,
speelt het sociale aspect een grote rol. Bij de deelnemers wordt voortdurend een beroep gedaan op
samenwerking, behulpzaamheid en verantwoordelijkheid. Zeilen leer je door kennis van de boot, de
theorie van het zeilen en door natuurkundige kennis. Bovendien leren we op een zeilkamp onszelf en de
anderen beter kennen.
Het vak sport en bewegen (S&B) biedt samen met natuurkunde een lesprogramma aan dat gericht is op
het zeilen. Te denken valt aan theorie over de wind. Bij wind van achteren fungeren de zeilen als een
soort parachute. Maar hoe zit het als men tegen de wind in moet varen? En hoe zit het met de drijfkracht
van boten? Waarom drijft je boot en blijft je boot drijven als hij omslaat? Waarom beschikken boten over
een kiel of midzwaard? Kortom, je doet veel nieuwe, interessante en zinvolle kennis op!
Het programma van de vijfdaagse zeilexcursie is erop gericht de leerlingen, na een voorbereiding op
school, de basis van het zeilen aan te leren. Ze zullen alle dagen op het water bezig zijn. Ze zeilen,
koken en slapen op hun boot, tenzij het slecht of koud weer is. Dan is er een prachtige binnenlocatie
beschikbaar. Na elke actieve dag zal de avond ingevuld worden met een leuk avondprogramma.
Het zeilkamp is een bijzondere ervaring. Je leert er veel wat je altijd in je toekomst kunt gebruiken.
Kunnen samenwerken en een doorzetter zijn, is wel een must!
Kosten Zeilkamp: € 300,Inbegrepen in de prijs: logies in boot of binnenlocatie, huur boot, huur wetsuit, shirt van het kamp, eten
en drinken en de heen- en terugreis per bus.
Reisdata: Van dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april 2022. De reis zal altijd doorgaan, ook bij regenachtig
weer.
Vereist: Voor de excursie is een geldig legitimatiebewijs (paspoort of EU-identiteitskaart) nodig. Tevens
moet de leerling beschikken over de zwemdiploma’s A en B. Daarnaast is een coronabewijs (zie bijlage
document VO-raad) vereist.

Spelregels
Indeling
Leerlingen kunnen een eerste en een tweede keus opgeven. Elke reis heeft een minimum- en een
maximumaantal deelnemers. Bij de indeling van de leerlingen wordt rekening gehouden met
-het uitgangspunt van de school dat alle reizen kunnen plaats vinden
-het streven zoveel mogelijk leerlingen op reis te laten gaan
-het streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende reizen
-de onderwijskundige doelen en de sociale aspecten die de reizen beogen
Om dit te kunnen realiseren kan er geloot worden of kunnen leerlingen bij hun tweede keus
worden ingedeeld. Leerlingen die zich niet op tijd digitaal aanmelden of die de akkoordverklaring niet of
te laat inleveren, worden op de reservelijst gezet.
Bekendmaking plaatsing
We streven ernaar de definitieve indeling voor de herfstvakantie rond te hebben. De indeling wordt
bekendgemaakt d.m.v. lijsten op de tweede verdieping.
Betaling
Betaling geschiedt in twee termijnen. Half december ontvangt u een rekening voor een termijnbetaling
van € 200,- ongeacht de gekozen bestemming. In februari 2022 ontvangt u de laatste rekening waarbij
het nog resterende bedrag zal afhangen van de bestemming, zo nodig aangepast voor tariefwijzigingen.
Het behoort tot de uitgangspunten van de school dat onze reizen voor alle leerlingen toegankelijk zijn.
Annulering
Annulering van de reis is niet mogelijk, behalve in geval van overmacht (ziekte of
familieomstandigheden). Er moet dan in ieder geval contact opgenomen worden met een van de
coördinatoren internationalisering (brd@sgweredi.nl en hmn@sgweredi.nl)
In incidentele gevallen bestaat de mogelijkheid om indien er een reservelijst bestaat, een andere leerling
de vrije plaats in te laten nemen. Is er geen reserve-leerling, dan worden de volledige kosten in rekening
gebracht. Wie tegen dit risico ingedekt wil zijn, moet zelf bij de eigen verzekeraar een annuleringsverzekering afsluiten.
Corona
Were Di wil de reizen zo verantwoord mogelijk laten plaatsvinden. Wij gaan daarbij uit van de
uitgangspunten van de VO-raad, zoals die op dit moment geformuleerd zijn. (https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/001/284/original/Q_A_buitenlandse_schoolreizen_en
_excursies.pdf?1631199488)
Het betekent dat wij ons houden aan de regels van het reisverkeer en aan de regels van het land
dat wij bezoeken. Wij vragen u, of u vrijwillig in het aanmeldingsformulier aan wilt geven, of uw
kind voor aanvang van de reis over een voor de reis geschikt Corona document
(vaccinatiebewijs of negatieve test) beschikt. Verder vragen wij, of de leerling bereid is zich te
laten testen, als de regels van het land daarom vragen. Tijdens de reis stellen wij niet
gevaccineerde leerlingen, binnen de mogelijkheden van de reis, in de gelegenheid zich te laten
testen. Er zal een extra docent beschikbaar zijn om hen naar een testlocatie te begeleiden en
terug te brengen naar de plek, waar de andere leerlingen op dat moment met het programma
bezig zijn. Leerlingen missen hierdoor waarschijnlijk onderdelen van het programma.
In geval van een positief geteste leerling en een opgelegde quarantaine zullen wij daar op
dezelfde wijze mee omgaan, als bij plotselinge ziekenhuisopname. Wij vragen ouders dan, om
zich persoonlijk over hun kind te ontfermen in het land van verblijf.
Verder wijzen wij erop dat het in deze tijd een extra aanbeveling verdient om een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Reisverzekering
OMO heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Bij claims gaat de eventuele eigen verzekering
altijd voor op de schoolverzekering. Wij bevelen een eigen reis- en annuleringsverzekering sterk aan.
Afspraken

Voor een goed verloop van de reis zijn duidelijke afspraken tussen de begeleidende docenten en de
deelnemers noodzakelijk. Natuurlijk verwachten we dat iedere leerling zich, net als op school, houdt aan
de schoolregels en de gemaakte afspraken en aanwijzingen van de docenten.
Informatieavond
Dinsdag 29 maart 2022 is er voor de ouders een informatieavond over de verschillende excursies. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail.
Aanmelding
De inschrijving voor de reizen is alleen mogelijk door:
1. Het volledig invullen van het digitale aanmeldingsformulier vóór woensdag 6 oktober 16.00 uur
door op deze link te klikken.
2. Het inleveren van de schriftelijke akkoordverklaring met handtekening ouder/verzorger voor
donderdag 7 oktober 16.00 uur. Deze verklaring zit als bijlage bij de brief.
Let op: de inschrijving is bindend.

