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Waarom uitwisselen met Dresden?

+ Tijdens uitwisselingsweken leer je ontzettend veel, 
bijvoorbeeld:
- op eigen benen staan/je ‘grenzen’ verleggen
- leren op locatie (gs, ak, ec, ckv)
- communiceren in het Engels en Duits
- meer begrip voor mede-Europeanen

+ De klas als groep wordt sterker
+ We hebben goede ervaringen met voorgaande 

jaren.
+ Uitwisselen is een begeleid klassenavontuur.



Gewenst leerlingengedrag

• Je gaat altijd in een groepje of met je Duitser 
de stad in.

• Je zorgt dat je mobiel bereikbaar bent.

• Je gastouders/gastleerling/docenten krijgen je 
mobiele nummer .

• Je past je aan de regels van het huis/hostel 
aan.

• Je gedraagt zoals een ‘goede gast’ zich hoort 
te gedragen.



• Als je met z’n tweeën in een gastgezin zit 
praat je ook onderling in het Engels zodat je 
gastheer/-vrouw zich niet buitengesloten 
voelt.

• Bij presentaties tijdens een rondleiding ben je 
stil en luister je aandachtig.

• Je gebruikt geen alcohol en/of drugs.

• Neem, bij nood, eerst contact op met je 
mentor!



De weg naar Dresden



Dresden

• Stad heeft een half miljoen inwoners

• Agglomeratie 1,1 miljoen inwoners

• Stad ligt uitgestrekt langs de Elbe

• 13/14 feb. 1945 plat gebombardeerd

• Tot 1989 gelegen in voormalige DDR

• 2002 overstroming door de Elbe





Programma 



Hülße Gymnasium

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Julius-Ambrosius-H%C3%BCl%C3%9Fe-Gymnasium
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Festung Königstein



Sächsische Schweiz



Frauenkirche



Musea

Deutsches Hygiene Museum Militärhistorisches Museum der Bundeswehr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hygienemuseum.jpg


Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

Stadtmuseum Dresden

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:360%C2%B0_Panorama_Stadtmuseum_Dresden_-_Landhaus_Dresden.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Dampferfahrt auf der Elbe



Programma van dag tot dag
zie ook programmaboekje

• maandag: aankomst, eten op school

• dinsdag: een klas op school, een klas op stap

• woensdag: nationale feestdag, 
museumbezoek

• donderdag zie dinsdag en feestavond

• vrijdag: naar huis. 18.30 thuis?



Matching en hostel

• Uitgangspunten matching

• Hindernissen

• Tot nu toe

• Vrijdagmiddag contact bekend



Antwoorden op veel gestelde 
vragen

• De leerlingen krijgen een infoboekje met paklijst, 
programma, achtergrondinformatie.

• De school heeft een eenvoudige reisverzekering 
voor de leerlingen afgesloten.

• De leerlingen moet een eigen geldig 
identiteitsbewijs meenemen.

• Het is handig om een zorgpasje mee te geven.
• Hoeveelheid ‘reisgeld’ is afhankelijk van wat de 

leerling allemaal wil kopen in Dresden.
• Het is handig om na te vragen of hun betaalpas ook 

in het buitenland werkt.



• De leerlingen krijgen een openbaar vervoerkaart 
waarmee ze met de bus en de tram kunnen.

• De voertaal is Engels zodat ook de Duitsers zich 
moeten inspannen.

• Veel gastouders spreken slecht Engels omdat ze meer 
met Russisch als vreemde taal zijn opgegroeid.

• In Duitsland heerst meer discipline onder leerlingen 
wat wel en wat niet mag. Dit is vaak voor onze 
leerlingen even wennen.

• Bij ernstige misdragingen kan er een verzoek komen 
om uw kind uit Dresden op te halen.



Algemene vragen

???


