
                                                                                                                                                    

Landgraaf, 13 september 2018 
 
 
AAN DE LEERLINGEN VAN 3 HAVO 
EN HUN OUDERS/VERZORGERS 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
Beste jongens en meisjes, 
 
Het mag als bekend verondersteld worden dat onze school al vele jaren internationale  
uitwisselingen voor haar leerlingen organiseert. Een wijsgeer uit de klassieke oudheid 
formuleerde al dat “we niet leren voor de school, maar voor het leven”.  
Schoolkoor en schoolorkest beten jaren geleden het spits af in het leggen van contacten met 
het buitenland. Excursies naar het buitenland, van een- en tweedaagse projecten met scholen 
in de grensstreek tot 7-daagse uitwisselingen met scholen uit heel Europa, vormen ons inziens 
een toegevoegde waarde aan een goede schoolopleiding. Door de inspanningen om onze 
leerlingen te leren leven in een internationale context is het toenmalige Eijkhagencollege in 
2001 door het “Europees Platform voor het Onderwijs” onderscheiden met een plaquette en het 
“Europa Plus Vignet”. Leren open staan voor- en kennis vergaren van andere landen en 
culturen in Europa om tot begrip en respect voor elkaars traditie, cultuur en identiteit te komen is 
de Europese dimensie, die expliciet in de missie van het Eijkhagen is geformuleerd. 
 
In dit kader bestaat voor de leerlingen van 3 havo dit 
schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een uitwisseling met leerlingen van onze 
partnerschool uit Aguilar de Campoo (Spanje). De 
naam van deze middelbare school is Santa Maria la 
Real, gehuisvest in een prachtig voormalig klooster 
uit de dertiende eeuw (zie foto). Met als voertaal 
Engels gaan leerlingen in een gastgezin voor de duur 
van 6 dagen proeven aan het dagelijks leven en de 
gebruiken van de bewoners van de stad/streek en 
van het gastgezin in het bijzonder.  
 
Het thema van het uitwisselingsproject is:”Sports with no borders”. De twee deelnemende 
scholen zullen samen materiaal ontwikkelen met dit topic als uitgangspunt. Voor, tijdens en na 
de uitwisseling zal gewerkt worden aan projectopdrachten, die voortvloeien vanuit het thema 
van het project. Bij het naar behoren afsluiten van een “Erasmus+ project”, zoals de formele 
benaming van de uitwisseling luidt, ontvangen de deelnemers een persoonlijk “Certificaat van 
deelname” met vermelding van de projectactiviteiten. Bij veel vervolgopleidingen op HBO en 
universitair niveau wordt bij aanmelding al gevraagd of een student ervaring heeft op 
internationaal samenwerkingsgebied. Naast het werken aan de projectopdrachten zullen de 
leerlingen ook deelnemen aan excursies naar mooie bezienswaardigheden in de omgeving van 
Aguilar de Campoo. Daarnaast is het eigen gezin van de leerling gastheer voor de partner bij 
het eveneens 6 dagen durend tegenbezoek in ons land.  
 
A. Het financiële aspect: 
Een internationale uitwisseling brengt kosten met zich mee. De overheid realiseert zich dit en 
financiert een gedeelte (Erasmus+). De resterende eigen bijdrage voor deze uitwisseling 
bedraagt € 215,- (reis met vliegtuig, reisverzekering, alle excursies, etc.) Misschien een 
struikelblok, maar als het een poos van tevoren bekend is kun je je er als deelnemer voor 
inspannen om zelf (een gedeelte van) het bedrag bij elkaar te krijgen. De school heeft ook 
informatie over een mogelijke tegemoetkoming via Stichting Leergeld Parkstad in het kader van 
het minimabeleid. Bovendien is het mogelijk om te betalen in termijnen: 



De eerste helft van het totaalbedrag bij inschrijving, de andere helft uiterlijk twee weken                                                        
voor vertrek naar Spanje. 
 
B. Het immateriële aspect: 
Hierboven is al genoemd dat je als deelnemer bereid moet zijn 6 dagen ondergedompeld te 
worden in een andere cultuur en daarnaast je partner in je eigen gezin op te nemen, zodat die 
de Nederlandse cultuur in al zijn poriën kan opsnuiven. In totaal, uit en thuis, trek je dus12 
dagen op met iemand uit een andere historische, culturele en sociale omgeving en werk je 
(naast het maken van een aantal excursies) aan een gezamenlijk project. Daarbij gaat het 
normale schoolwerk gewoon door, ook als je in het buitenland bent. Je moet je realiseren dat 
deelname aan het project een extra belasting is bij het op peil houden van je schoolresultaten. 
Natuurlijk kan dit ook een uitdaging zijn!  
Omdat er maximaal 16 à 18 leerlingen voor dit project toegelaten worden, hebben we een 
aantal voorwaarden vastgelegd om deel te kunnen nemen: 

 Het gedrag in en rondom de school moet van dien aard zijn dat de leiding ervan uit kan 
gaan dat de deelnemer zich kan en wil aanpassen aan de groep. 

 De leerling moet een positieve studiehouding hebben. 

 De leerling is verplicht zowel de voorbereidende als de evaluerende bijeenkomsten bij te 
wonen, welke in zo goed mogelijk overleg gehouden zullen worden tijdens of na afloop 
van de lessen. Het goed nakomen van afspraken is onontbeerlijk! 

 Door het beperkt aantal plaatsen bij deze uitwisseling zal er op basis van bovenstaande 
eisen een selectie gemaakt worden door de coördinator internationalisering samen met 
twee van de begeleidende docenten. 

 Bij over-inschrijving kan een gesprek en/of loting deel uitmaken van de 
selectieprocedure. 

 
Het uitwisselingsproject met Aguilar de Campoo zal plaatsvinden in de periode van jan. t/m april 
2019 waarbij Eijkhagen als eerste het gastheerschap op zich zal nemen. De exacte data 
worden z.s.m. bekend gemaakt. 

 
Op dinsdag 25 sept. zal er om 19.30 uur voor 
potentiële deelnemers en hun ouders  een  
INFORMATIE-AVOND  worden gehouden. Op 
deze bijeenkomst kunt u gedetailleerde 
informatie verwachten over tal van onderwerpen 
in het kader van dit internationale 
uitwisselingsproject. Uiteraard is er ook alle 
ruimte voor het stellen van vragen. Mocht u bij 
inschrijving al vragen hebben, dan ben ik gaarne 
bereid u te woord te staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
K. van Buren,                                                            Aguilar de Campoo 

Coördinator Internationalisering 
kjwm.buren-pisters@charlemagnecollege.nl  
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