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Newport:  
1 tto 

Eijkhagen 
bezoekt Newport  
van 27-31 maart 
2017  
 
Newport bezoekt 
Eijkhagen 
van 12-16 juni 
2017 

Wordt betaald 
uit de verplichte 
tto 
ouderbijdrage.  

Gastgezin 
 
 
 
 
Gastgezin 

Taal- en cultuurreis: 
Een afwisselend programma van lessen op de JFA 
Newport en bezoeken aan de hoogtepunten van 
Cambridge en London.  
 
Tijdens het tegenbezoek volgen de leerlingen van 
Newport lessen op onze school, werken alle 
leerlingen aan een of meerdere gezamenlijke 
projecten en worden steden als bv. Maastricht, 
Margraten, Aken en Keulen bezocht.  Tijdens deze 
bezoeken krijgen de leerlingen gerichte 
opdrachten waarbij ze samen moeten werken. 

Uitwisseling: 2 keer 5 
dagen, bezoek aan 
Newport per bus en 
ferry. 

Canterbury:  
1 tto 

Eijkhagen 
bezoekt 
Canterbury van 
27-31 maart 2017 

Wordt betaald 
uit de verplichte 
tto 
ouderbijdrage. 

Gastgezin  Taal- en cultuurreis: 
In de ochtenduren Engelse lessen op de “Stafford 
school of English” te Canterbury verzorgd door 
Engelse docenten. In de middaguren wordt een 
cultureel programma georganiseerd met o.a. een 
bezoek aan bv. Dover Castle, London en 
Canterbury. 

Bezoek van 5 dagen aan 
Canterbury per bus en 
ferry. 

Zaragoza:  
3 tto 

Zaragoza bezoekt 
Eijkhagen van 3-
10 nov. 2016 
 
 
 
Eijkhagen 
bezoekt Zaragoza 
van 24-31 maart 
2017  

Wordt betaald 
uit de verplichte 
tto 
ouderbijdrage. 

Gastgezin  
 
 
 
 
 
Gastgezin 

Taal- en cultuurreis: 
Een lesprogramma en een gezamenlijk project op 
de partnerschool in Zaragoza worden afgewisseld 
met bezoeken aan de hoogtepunten van Zaragoza 
en Madrid. 
 
Tijdens het tegenbezoek werken alle leerlingen aan 
een gezamenlijk project, volgen de Spaanse 
leerlingen lessen op onze school en worden door 
alle leerlingen diverse steden bezocht bv. 

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



Maastricht, Aken en/of Brussel.  Tijdens deze 
bezoeken krijgen de leerlingen gerichte 
opdrachten waarbij ze samen moeten werken. 

Berlijn:  
4 havo en 5 
(t)vwo 

11 t/m 14 april 
2017 

€ 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 
*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 
 

11 t/m 14 april 
2017 

€ 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 
 

Er kunnen maximaal 50 
leerlingen deelnemen 
aan deze stedenreis (per 
bus). 



Rome:  
4 en 5 
gymnasium 

9 t/m 15 april 
2017 

€ 590,- (o.v.b.) Hotel Forum Romanum 
Colosseum 
St. Pieter  
Trevi fontein 
Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel 
Circus Maximus 
Palatijn 
Pantheon 
Piazza Navona 
Trastevere 
Pompeii 
 

Afhankelijk van offerte: 
met bus of vliegtuig. 

Rovigo:  
3 havo 

Periode: jan. t/m 
maart 2017 

€ 325,- Gastgezin Thema: “Let’s go abroad” 
 
Leven in een gastgezin, bezoek aan de Italiaanse 
school en excursies naar de culturele 
hoogtepunten in de omgeving van Rovigo zoals 
o.a.: Ferrara, Bologna en Venetië. Dit i.c.m. 
projectopdrachten, die in groepjes uitgewerkt 
worden. 
 
Tijdens het tegenbezoek verblijven de leerlingen 
van Rovigo in onze gastgezinnen, bezoeken het 
Eijkhagen en nemen deel aan excursies naar de 
culturele hoogtepunten in de Euregio zoals o.a.: 
Maastricht, Aken en Blegny (steenkoolmijnen). Dit 
ook i.c.m. projectopdrachten, die in groepjes 
uitgewerkt worden. 

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

Rome (VIOS):  
3 vmbo 

Periode: jan. t/m 
maart 2017 

€ 275,- Gastgezin Thema: “Living in Europe, knowing each other” 
 
Leven in een gastgezin, bezoek aan de Romeinse 
school en excursies naar de culturele 
hoogtepunten in Rome en omgeving zoals o.a.: 

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



Colosseum, St. Pieter, Trevi fontein, Ostia Antica, 
Pantheon, Spaanse Trappen, Vaticaanse Musea en 
Sixtijnse Kapel. Dit i.c.m. projectopdrachten, die in 
groepjes uitgewerkt worden. 
 
Tijdens het tegenbezoek verblijven de leerlingen 
van Rome in onze gastgezinnen, bezoeken het 
Eijkhagen en nemen deel aan excursies naar de 
culturele hoogtepunten in de Euregio zoals o.a.: 
Maastricht, Brussel, Aken en Blegny. Dit ook i.c.m. 
projectopdrachten, die in groepjes uitgewerkt 
worden. 

Erasmus+: 
4 vwo 

Polen: 13-18 nov. 
2016 (max. 4 
leerlingen) 
 
Finland: 19-24  
feb. 2017 (max. 4 
leerlingen) 
 
Tegenbezoek 8 
scholen in 
Landgraaf: begin 
april 2017 

€ 215,- Gastgezin Thema: “How it is to live, study and work in a 
foreign EU country” (deel 2) 
 
Leven in een gastgezin, bezoek aan de Poolse/Finse 
school en excursies naar bedrijven, universiteit en 
de culturele hoogtepunten in de omgeving van 
Leszo/Tornio. Dit i.c.m. projectopdrachten binnen 
het project-thema, die in groepjes uitgewerkt 
worden. 
 
Tijdens het tegenbezoek verblijven de leerlingen 
van 8 bezoekende scholen uit 6 EU-landen in onze 
gastgezinnen, bezoeken het Eijkhagen, diverse 
bedrijven, Maastricht University, Zuyd Hogeschool 
en nemen deel aan excursies naar de culturele 
hoogtepunten in de Euregio zoals o.a.: Maastricht 
en Aken. Dit ook i.c.m. projectopdrachten, die in 
groepjes uitgewerkt worden. 
 
 

Uitwisseling: 2 keer 6 
dagen, bezoek aan 
buitenland per vliegtuig. 
 
Officiële looptijd project: 
2015-2018. 
Aantal deelnemende 
scholen: 9 
 
Zie ook website:  

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjez5Sl_MTJAhUCgXIKHfnyAYwQjRwIBw&url=http://www.itb.ie/CurrentStudents/erasmus.html&psig=AFQjCNEGq7IZf0AKujrsnlbw1Fbdmuko3g&ust=1449413516930086


 

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

8 t/m 29 juli 2017  Eigen bijdrage: 
€ 900, -- 
 
Sponsorgeld: 
€ 1800,-- 
 

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 Mongolië. 
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 
St. Veit im 
Pongau (Ski 
Amadé): 
4 vmbo, 5 
havo en 6 
(t)vwo 

27 jan. t/m 1 feb. 
2017 

€ 430,- Jeugdhotel Thema: het volgen van ski- en snowboardlessen in 
niveaugroepen, dit onder deskundige leiding. 
 
 

Er kunnen maximaal 65 
leerlingen deelnemen 
aan het winterkamp. 
 
Reis per bus. 

Buitenlandse 
stage: 
5 tto 

Deadline: 28 
augustus 2017 

Eigen budget. Gastgezin, 
hostel, 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 en de sociale 
& persoonlijke vaardigheden 

 het leren functioneren in een professionele 
omgeving. 

Ouders zijn op 16 juni 
2016 geïnformeerd. 


