
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van de toekomstige A4-leerlingen 
 
Betreft: internationale uitwisseling schooljaar 2018-2019 
 
 
Zwolle, 29 juni 2018 
 
 
Geachte ouder/verzorger,  
 
Graag willen wij u informeren over het uitwisselingsprogramma dat in klas atheneum 4 zal 
plaatsvinden en waaraan uw kind gaat deelnemen.  
 
Al een aantal jaren bestaat er in atheneum 4 een uitwisselingsproject met het Hülße-
Gymnasium in Dresden. Dresden is een boeiende stad, met o.a. de Frauenkirche en de 
Gemäldegalerie. De omgeving, de Sächsische Schweiz, is ook zeer de moeite waard. 
 
Concreet betekent dit dat wij eerst, van maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober 2018, met de 
leerlingen naar Dresden gaan. Iets meer dan de helft van onze leerlingen zal worden 
ondergebracht bij leerlingen in Dresden thuis. Zo krijgen de leerlingen echt een kijkje achter 
de schermen. We kunnen helaas niet alle kinderen dit aanbieden, omdat wij met meer 
leerlingen uitwisselen dan de school in Dresden. We zullen daarom ook leerlingen in een 
jeugdherberg onderbrengen. Hier slapen de docenten ook. 
De prijs en het programma zal voor elke leerling gelijk zijn. 
 
In het voorjaar van 2019, waarschijnlijk in maart, worden de rollen omgedraaid en zullen onze 
leerlingen de jongeren uit Dresden ontvangen.  
Wij hebben gemerkt dat leerlingen het nog wel eens spannend vinden om te gast te zijn in 
een ander gezin en ook om zelf een gast te ontvangen. Meestal valt dat erg mee. Bovendien 
blijkt dit steeds weer een heel waardevol onderdeel van de uitwisseling te zijn.  

Voor het slagen van de uitwisseling hebben we uw hulp nodig. We gaan ervan uit dat u bereid 
bent om als gastgezin op te treden. Uw kind is tenslotte ook te gast in een gezin in Dresden. 
Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor het voor u echt niet mogelijk is om een 
gast uit Dresden te ontvangen. Als dat zo is, wilt u dat dan laten weten aan meneer Lokate, 
coördinator van deze uitwisseling. 

 
 



 
 
 
Tijdens de uitwisselingsweken volgen de leerlingen een programma, waarbij onderlinge 
contacten tussen de leerlingen van de twee verschillende scholen zoveel mogelijk worden 
gestimuleerd. Dit betekent bijvoorbeeld samen lessen volgen, aan workshops deelnemen, 
sporten, sightseeing en uiteraard veel met elkaar praten in een vreemde taal, meestal Engels. 
 
Natuurlijk zijn aan twee weken uitwisselen kosten verbonden, die o.a. samenhangen met de 
reis en het organiseren van speciale activiteiten tijdens die weken. Deze kosten bedragen 250 
euro per persoon voor twee uitwisselingsweken. Vóór de zomervakantie wordt hiervoor via 
het digitale betalingssysteem Wiscollect een factuur gestuurd. Wij bieden daarbij de 
mogelijkheid van gespreide betaling. 
Als er een onoverkomelijk reden is waarom een kind niet mee zou kunnen, wilt u dan voor 
overleg uiterlijk 7 september contact opnemen met de teamleider, dhr. Doornekamp. Ook 
voor vragen voor wat betreft de financiële bijdrage kunt u bij hem terecht. 
 
We willen u in deze brief ook graag uitnodigen voor de algemene informatieavond van 
donderdag 13 september om 19.30 uur. Het lijkt ons goed om elkaar een keertje te 
ontmoeten, voordat we op reis gaan. We hopen dat u er die avond bij kunt zijn. 
 
Mocht u voorafgaand aan de informatieavond vragen hebben, dan kunt u die mailen naar 
meneer Lokate.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
dhr. B. Lokate (organisator, blokate@meandercollege.nl) 
dhr. R. Doornekamp (teamleider atheneum, rdoornekamp@meandercollege.nl) 
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