
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 20 juni 2022 

 
 
Beste leerlingen, 
 
 
Voor de zesde keer organiseren we een uitwisseling met de Spaanse school, het Colegio Esclavas de 
Maria in Almansa! Zit jij volgend jaar in de derde klas en heb je zin om mee te gaan naar Almansa? 
Schrijf je dan als tweetal in en wie weet ben jij er dit jaar bij. 
 
We zijn op zoek naar twaalf koppels (vierentwintig leerlingen) die mee willen doen aan deze uitwisseling. 
In oktober 2022 gaan we ongeveer vier dagen naar Almansa en in maart/april 2023 komen de 
Spanjaarden naar Valkenswaard. De exacte data zijn nog niet bekend.  
 
Let op! De voertaal tijdens de uitwisseling is Engels. Je verblijft samen met je vriend(in) in een Spaans 
gastgezin, je werkt samen met de Spaanse leerlingen aan opdrachten en we gaan met heel de groep 
verschillende uitstapjes maken. Kortom, een unieke ervaring waar je enorm veel van leert.  
 
Zo maak je kans om gekozen te worden: 

• Je bent supergemotiveerd om mee te doen. 

• Je bent bereid om komend schooljaar extra voorbereidingslessen te volgen, ná schooltijd. 

• Jouw ouders/verzorgers geven toestemming om deel te nemen. 

• Jouw ouders/verzorgers zijn bereid om als gastgezin twee Spaanse leerlingen te ontvangen in 
maart/april 2023.  

• Je maakt met een vriend(in) een originele mail, PowerPoint, film of iets dergelijks waarin jullie 
uitleggen waarom jullie graag als tweetal mee willen naar Almansa. 

• Je bent in het bezit van een geldig ID-bewijs. 
 
Kosten en voorwaarden 
De uitwisseling naar Almansa maakt deel uit van het Erasmusprogramma van onze school. Were Di 
heeft in mei het bericht gekregen dat het Nationaal Agentschap Erasmus+ ons de accreditatie voor de 
periode 2021-2027 van ons Erasmus+ programma toegekend heeft.   
Uit de toekenning blijkt dat Erasmus+ vertrouwen in ons internationaliseringsplan en in de uitvoering 
daarvan heeft. Met Erasmus-subsidie kunnen we meer leerlingen van Were Di de kans geven om deel 
te nemen aan een uitwisseling met een partnerschool in Europa. De subsidie wordt jaarlijks toegekend 
op basis van uitgebreide programma eisen, een gedegen voorbereiding en verwerking van de 
leeropbrengsten.  
 
Voor het komend schooljaar betekent dit, dat er middelen zijn vrijgekomen om de uitwisseling mogelijk 
te maken. Ouders hoeven dit schooljaar dus niet financieel bij te dragen aan de uitwisseling waaraan 
de leerling deelneemt. Leerlingen die zich voor de uitwisseling inschrijven, moeten voldoen aan de 
eisen die het programma stelt.  
 
 
 
 

Aan de leerlingen in leerjaar 2 Vmbo/Havo/Vwo 
en aan hun ouders 



  
 
 
 
 

 

Overige info: 

• Als je deelneemt aan deze uitwisseling betekent het dat je niet deel kunt nemen aan de 
uitwisseling met Denemarken, dit om zo veel mogelijk leerlingen de kans te geven om zo een 
mooie ervaring op te doen. 

• Op dit moment zijn er geen coronamaatregelen van kracht om op reis te gaan naar Spanje. Dit 
kan natuurlijk wijzigen. We zullen ons moeten houden aan de regels die op dat moment gelden 
in Spanje. 

• Tijdens de reis is alleen handbagage toegestaan.  
 
Wat moet je doen als je mee wilt? 

• Vul het formulier op de volgende bladzijde in en laat het door je ouder (s) ondertekenen. Je kunt 
deze akkoordverklaring inleveren bij mevrouw Akkermans (Vmbo-gebouw), bij mevrouw 
Deiman (Havo/Vwo-gebouw) of inleveren bij één van de recepties Vmbo of Havo/Vwo. Doe dit 
uiterlijk 8 juli. 

• Maak met je vriend(in) een originele mail, PowerPoint, film of iets dergelijks waarin jullie 
uitleggen waarom jullie graag als tweetal mee willen naar Almansa. 

• Mail jullie product per tweetal uiterlijk 8 juli a.s. aan akk@sgweredi.nl, dei@sgweredi.nl en 
vrp@sgweredi.nl . 

 
Uit alle inschrijvingen worden twaalf tweetallen, dus vierentwintig leerlingen, geselecteerd. Vóór vrijdag 22 
juli hoor je of jij en je vriend(in) bij de gelukkigen zitten. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Heel veel succes gewenst!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M. Akkermans, akk@sgweredi.nl  
M. Deiman, dei@sgweredi.nl  
H. Verhappen, vrp@sgweredi.nl  
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Geachte ouders/verzorgers,  

Uw zoon/dochter wil zich graag aanmelden voor de uitwisseling met Almansa. Om die aanmelding 
definitief te maken, hebben wij uw toestemming nodig. Door uw handtekening geeft u aan akkoord te 
gaan met de afspraken. U geeft tevens toestemming om uw minderjarige zoon/dochter onder 
begeleiding van medewerkers van SG Were Di op reis te laten gaan. 
Dit formulier dient uiterlijk woensdag 8 juli 2022 ingeleverd te worden bij mevrouw Akkermans (VMBO 
gebouw), mevrouw Deiman (Havo/Vwo gebouw) of bij één van de recepties VMBO of Havo/Vwo. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Akkermans, akk@sgweredi.nl  
M. Deiman, dei@sgweredi.nl  
H. Verhappen, vrp@sgweredi.nl  
 
 
 
 
 
Informatie over de minderjarige: 
 

Achternaam  
 

Voornaam/namen  
 
 

Geboorteplaats en -datum  
 
 

Nationaliteit  
 

Reisdocumentnummer  
 

Reisdocument geldig tot (dd-mm-jj)  
 

 

 
 
Handtekening(en) van de toestemming gevende persoon/personen:  
 
 

Datum en plaats: 
 
 

Handtekening Ouder/verzorger: 

 
 
 
 
 

 

Aan de ouders van de leerlingen in leerjaar 2 
Vmbo/Havo/Vwo   
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