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AANBOD UITWISSELINGEN EN REIZEN SCHOOLJAAR 2019-2020                                                                       

Geachte ouders, beste leerlingen, 

Internationalisering is een van de speerpunten van Eijkhagen. We vinden het 

belangrijk dat leerlingen over de grenzen heen kijken en ervaringen opdoen met 

andere culturen. Derhalve bieden we ook weer in het schooljaar 2019-2020 diverse uitwisselingen en 

reizen aan. We informeren jullie nu alvast over de mogelijkheden zodat er op tijd een keuze gemaakt 

kan worden. 

In onderstaand overzicht kun je lezen welke reizen en uitwisselingen voor welke groep leerlingen 

worden aangeboden, hoe lang de reis duurt, wat het kost  en wat er op het programma staat.  Wat 

voor een activiteit je ook kiest, het is een mooie ervaring die je je leven lang meeneemt en bovendien 

ook een “plus” vormt op je portfolio. 

Aanbod schooljaar 2019-2020: 

Klas: Aanbod reizen en uitwisselingen: 

1 tto Taal/cultuurreis naar Canterbury of Brighton (verplicht onderdeel 
curriculum) 

3 vmbo Uitwisselingsproject met Liceo Scientifico Statale “E. Boggio-Lera” in Catania 
(Sicilië, Italië)                                           

3 havo Erasmus+ uitwisselingsproject met Joyce Frankland Academy Newport 
(Engeland) 

3 tto Uitwisselingsproject met Zaragoza of taal/cultuurreis naar Cambridge  
(verplicht onderdeel curriculum) onder voorbehoud!!! 

3 vwo Uitwisselingsproject met I.I.S.S. Ettore Majorana in Scordia (Sicilië, Italië) 

4 havo Stedenreis Berlijn                                                                                                    OF                                                                                                                                                           

Stedenreis Parijs 

5 (t)vwo Stedenreis Berlijn                                                                                                    OF                                                                                                                           

Stedenreis Parijs 

4 en 5 gymnasium Stedenreis Rome  in april 2021! 

5 tto Internationale stage (verplicht onderdeel curriculum) 

4 vmbo, 5 havo en 
6 (t)vwo 

Winterkamp 

4 vmbo, 4/5 havo 
en 4/5/6/ (t)vwo 

Global Exploration 

    

In de bijlage staat meer gedetailleerde informatie over het aanbod. We hopen natuurlijk dat je kiest 

voor een reis of uitwisseling, zodat je je grenzen verlegt en bovendien je horizon verbreedt.  

Met vriendelijke groet, 

C. Wiesen (Berlijn)                          
F. Bemelmans (Parijs) 
R. Zandvoort (Rome) 
D. Wijnen (Global Exploration) 
C. Sistermans (winterkamp)  
M. Kusters (1 en 3 tto) 
K. Mingelers (internationale stage)                   
K. van Buren (uitwisselingen)                  
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Bestemming: Data: Prijsindicatie: Overnachten: Concept programma: Extra info: 

Canterbury / 
Brighton:  
1 tto 

Eijkhagen 
bezoekt 
Canterbury / 
Brighton, datum 
nog niet bekend. 

Wordt betaald 
uit de verplichte 
tto 
ouderbijdrage. 

Gastgezin  Taal- en cultuurreis: 
In de ochtenduren Engelse lessen, verzorgd door 
Engelse docenten. In de middaguren wordt een 
cultureel programma georganiseerd. 
Tijdens enkele avonden worden er 
groepsactiviteiten verzorgd zoals djembé of een 
quiz. 
 

Bezoek van 5 dagen aan 
Canterbury / Brighton 
per bus en ferry. 

Zaragoza:  
3 tto 

Periode: nov. 
2019 – april 2020 
 
 
 
 
 
 

Wordt betaald 
uit de verplichte 
tto 
ouderbijdrage. 

Gastgezin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taal- en cultuuruitwisseling: 
Nederlandse en Spaanse leerlingen werken aan 
een gezamenlijk project, de Spaanse leerlingen 
volgen lessen op onze school en er worden door 
alle leerlingen diverse steden bezocht zoals 
Maastricht, Aken en/of Brussel. Tijdens deze 
bezoeken krijgen de leerlingen gerichte 
opdrachten waarbij ze samen moeten werken. 
 
Een lesprogramma en een gezamenlijk project op 
de partnerschool in Zaragoza worden afgewisseld 
met bezoeken aan de hoogtepunten van Zaragoza, 
Madrid en de middeleeuwse stad Olite. 
 

Uitwisseling: 2 keer 7 
dagen, bezoek aan 
Zaragoza per bus of 
vliegtuig. 

Cambridge:  
3 tto 

 Wordt betaald 
uit de verplichte 
tto 
ouderbijdrage. 
 

 Nadere info volgt t.z.t. 
E.e.a. onder voorbehoud!!! 
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Berlijn:  
4 havo en 5 
(t)vwo 

7 t/m 10 april 
2020 

€ 350,- (excl. 
lunch; incl. 
ontbijt en diner) 

Hotel *Grensovergang BRD-DDR 
*Wandeling bij de Gedaechtniskirche,  
*Wandeling door centrum, Brandenburgertor, 
Holocaustmonument, Checkpoint Charlie, Unter 
den Linden 
*Rondleiding Berliner Unterwelten 
*Rondleiding Berliner Dom 
*Rondleiding Joods Museum 
*Rondleiding Olympisch Stadion 
*Bezoek aan Bundestag en de koepel 
*Concentratiekamp Buchenwald of Sachsenhausen 
*East Side Gallery 
*Stasi-gevangenis Hohenschonhausen  
 
Verplichte aanwezigheid bij: 
de lessen over Berlijn en de Berlijnlezing 
 

Er kunnen maximaal 100 
leerlingen deelnemen 
aan deze stedenreis (per 
bus). 

Parijs: 
4 havo en 5 
(t)vwo 
 

7 t/m 10 april 
2020 

€ 300/350,- 
(excl. lunch; incl. 
ontbijt en diner) 

Hotel *Opéra Garnier 
*Arc de Triomphe 
*Musee du Louvre 
*Château de Versailles 
*Tour Eiffel 
*Stade Paris Saint Germain 
*Musée of Cité de la Mode 
*Rondvaart over de Seine 
Wandelingen bij: 
*Sacré-Coeur / Montmartre 
*Centre Pompidou / Les Halles 
*Champs-Elysées 
Wijzigingen voorbehouden 
 

Er kunnen maximaal 50 
leerlingen deelnemen 
aan deze stedenreis (per 
bus). 
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Newport:  
3 havo 

Periode: jan. t/m 
april 2020 

€ 215,-  Gastgezin Thema: “Sports with no borders” 
 
Leven in een gastgezin, bezoek aan de Engelse 
school en excursies naar de culturele 
hoogtepunten in de omgeving van Newport zoals 
o.a.: Londen, Cambridge en Saffron Walden . Dit 
i.c.m. projectopdrachten gerelateerd aan het 
thema, die in groepjes uitgewerkt worden. 
 
Tijdens het tegenbezoek verblijven de leerlingen 
uit Newport in onze gastgezinnen, bezoeken 
Eijkhagen en nemen deel aan excursies naar de 
culturele hoogtepunten in de Euregio zoals o.a.: 
Maastricht, Brussel, Aken en/of Blegny 
(steenkoolmijnen). Dit ook i.c.m. 
projectopdrachten, die in groepjes uitgewerkt 
worden. 
 

Uitwisseling: 2 keer 6 
dagen, bezoek aan 
buitenland per vliegtuig. 
 

Scordia:  
3 vwo 

Periode: nov. 
2019 t/m april 
2020 

€ 325,-  
 

Gastgezin Thema: “Widening horizons” 
 
Leven in een gastgezin, bezoek aan de Siciliaanse 
school en excursies naar de culturele 
hoogtepunten in de omgeving van Scordia zoals 
o.a.: Syracuse, Taormina, Agrigento en de Etna. Dit 
i.c.m. projectopdrachten gerelateerd aan het 
thema, die in groepjes uitgewerkt worden. 
 
Tijdens het tegenbezoek verblijven de leerlingen 
uit Scordia in onze gastgezinnen, bezoeken 
Eijkhagen en nemen deel aan excursies naar de 
culturele hoogtepunten in de Euregio zoals o.a.: 
Maastricht, Brussel, Aken en/of Blegny 
(steenkoolmijnen). Dit ook i.c.m. 

Uitwisseling:  
2 keer 6 dagen, bezoek 
aan buitenland per 
vliegtuig. 
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projectopdrachten, die in groepjes uitgewerkt 
worden. 
 

Catania:  
3 vmbo 

3 t/m 9 nov. 
2019:  
Catania bezoekt 
Landgraaf 
 
16 t/m 22 feb. 
2020:  
Landgraaf 
bezoekt Catania 

€ 285,-  Gastgezin Thema: “Let’s go abroad” 
 
Leven in een gastgezin, bezoek aan de Siciliaanse 
school en excursies naar de culturele 
hoogtepunten in de omgeving van Catania zoals 
o.a.: Syracuse, Taormina, Agrigento en de Etna. Dit 
i.c.m. projectopdrachten gerelateerd aan het 
thema, die in groepjes uitgewerkt worden. 
 
Tijdens het tegenbezoek verblijven de leerlingen 
uit Catania in onze gastgezinnen, bezoeken 
Eijkhagen en nemen deel aan excursies naar de 
culturele hoogtepunten in de Euregio zoals o.a.: 
Maastricht, Brussel, Aken en/of Blegny 
(steenkoolmijnen). Dit ook i.c.m. 
projectopdrachten, die in groepjes uitgewerkt 
worden. 
 
 

Uitwisseling:  
2 keer 7 dagen, bezoek 
aan buitenland per 
vliegtuig. 
 
 
 

Global 
Exploration in 
Nepal: 
4 vmbo, 4/5 
havo en 
4/5/6/ (t)vwo 
 

3 juli t/m 24 juli 
2020 (o.v.)  

Eigen bijdrage: 
€ 900, - (o.v.) 
 
Sponsorgeld: 
€ 1800,- (o.v.)  
 
 

Tenten, 
scholen, 
gastgezinnen 
en/of hotels. 

Nederlandse jongeren worden in contact gebracht 
met andere culturen. Om samen te praten, te 
werken en te spelen. Op deze manier wordt een 
kleine bijdrage geleverd aan een betere wereld 
met dit jaar als bestemming Nepal. 
Voorbereiding vindt plaats o.l.v. docenten 
gedurende het hele jaar. 

Buitenlandse stage reis 
van 3 weken onder 
begeleiding van ervaren 
docenten en een 
clusterarts. 
 
Reis per vliegtuig. 

Winterkamp 
in Katschberg 
(Oostenrijk): 

5 t/m 10 jan. 
2020 

€ 445,- Jeugdhotel Thema: het volgen van ski- en snowboardlessen in 
niveaugroepen, dit onder deskundige leiding. 
 
 

Er kunnen maximaal 65 
leerlingen deelnemen 
aan het winterkamp. 
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Rome:  
4 en 5 
gymnasium   
 

Reisweek: april 
2021!! 

 € 600,- (o.v.)  Hotel in de 
stad (in de 
buurt van 
Termini) 

Een meerdaagse reis naar Rome met bus/vliegtuig, 
waarbij de leerlingen ook een dagexcursie maken 
naar Pompeii. In Rome zullen de leerlingen onder 
andere de onderstaande zaken gaan bezoeken: 

 Colosseum  

 Forum Romanum  

 Capitool & Capitolijnse Musea  

 Vaticaanse musea  

 St. Pieter  

 Trevi Fontein   

 Pantheon  

 Ara Pacis   

 Engelenburcht   

 Circus Maximus   

 Piazza Navona  

 Spaanse Trappen 
 

Ouders worden in 
oktober 2020 
uitgenodigd voor een 
informatie avond. 

 

4 vmbo, 5 
havo en 6 
(t)vwo 

Reis per bus. 

Buitenlandse 
stage: 
5 tto 

Deadline: 1 
september 2020 

Eigen budget. 

Max. 200,- 
stagevergoeding 
van school voor 
reis en 
verblijfkosten. 

Gastgezin, 
hostel of hotel. 

De volgende doelstellingen hebben we voor ogen 
met de internationale stage: 

 ontwikkelen van zelfstandigheid in een 
internationale omgeving 

 ontwikkelen van de Engelse taal van de 
stagiair 

 vergroten van de assertiviteit, de sociale & 
persoonlijke vaardigheden 

 het leren functioneren in een professionele 
omgeving. 

Ouders zijn in juni 2019 
geïnformeerd tijdens een 
informatie avond. 
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