
 

 

 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit A4  
(ter info naar de leerlingen) 
 
Betreft: Expeditiereis 
 
 
Zwolle, 5 maart 2019  
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
In het cursusjaar 2020-2021 staat er voor de herfstvakantie van 2020 een buitenlandse reis op het 
programma voor de leerlingen uit atheneum 6 (huidige leerlingen A4). Dit kan een stedentrip zijn, 
maar dit kan ook een expeditiereis zijn. 
  
Wat is een expeditiereis? In tegenstelling tot een stedenreis, waarbij de datum, het programma, de 
regels, kortom de gehele organisatie voornamelijk door school gedaan wordt, doen bij een 
expeditiereis de leerlingen de hele organisatie zelf. Bij een expeditiereis wordt een beroep gedaan op 
het initiatief en de zelfstandigheid van leerlingen. Er is veel mogelijk, een expeditiereis kan een 
humanitair doel hebben, kan gericht zijn op het maken van een profielwerkstuk, het kan ook een 
“challenge” bevatten voor een goed doel.  
 
De bedoeling is dat de leerlingen in een groep van max. 15 personen 
a  zelf de bestemming bepalen (de eis hierbij is dat er sprake moet zijn van wederkerigheid, er moet  
  dus samengewerkt worden met en voor de plaatselijke bevolking) 
b  naast de eigen bijdrage zelf voor financiering zorgen (via sponsoring, fundraising, enz.) 
c  zelf de reis plannen en het programma maken 
De intekenlijst moet vóór de zomervakantie gevuld worden met maximaal 15 enthousiaste leerlingen. 
Onder leiding van twee docenten zal deze groep leerlingen het volgend schooljaar een aantal keer bij 
elkaar komen. Na een jaar voorbereiding zal dan de expeditiereis in dezelfde week plaatsvinden als de 
stedenreis van Atheneum 6.  
 
Afgelopen maandag zijn de begeleiders voor de expeditiereis de klassen in geweest om de leerlingen 
uit atheneum te informeren over de mogelijkheid van een expeditiereis. In het bijgeleverde schema 
staat het tijdpad over het verdere verloop. Leerlingen worden op maandag 18 maart 2019 uitgenodigd 
om tijdens een vragenuurtje vragen te stellen. Mochten er vooraf nog vragen zijn, dan s.v.p. mailen 
naar bebakker@meandercollege.nl of ablom@meandercollege.nl .  
 
Wij hopen dat onze eerste acties betreffende de expeditiereis bij leerlingen en ouders op een 
positieve manier zijn binnen gekomen en tot een dusdanig enthousiasme heeft geleid dat meegaan 
met de expeditiereis een reële optie is.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bertus Bakker, docent Frans  
André Blom, docent bo en geschiedenis  
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Tijdpad expeditiereis 
 

datum actie wie opbrengst 

ma 4 maart 2019 Leerlingen worden 
tijdens het 3e uur op 
de hoogte gebracht 
van het voornemen 
van een expeditiereis 

Bertus Bakker 
André Blom 

Leerlingen worden 
enthousiast gemaakt. 
Leerlingen laten de 
informatie op zich 
inwerken 

di 5 maart 2019 Ouders krijgen brief 
over de expeditiereis 

Bertus Bakker Leerlingen en ouders 
zijn op de hoogte van 
het voornemen van de 
expeditiereis 

ma 18 maart 2019 Vragenuurtje 
(7e -8e uur; navraag bij 
roostermaker) 

Bertus Bakker 
André Blom 

Eventuele 
onduidelijkheden 
worden weggenomen 

1 april 2019 Motivatiebrief moet 
binnen zijn 

Leerlingen mailen naar 
Bertus Bakker of André 
Blom 

Leerlingen die op 
expeditiereis willen, 
hebben dit kenbaar 
gemaakt 

18 april 2019 Uitslag 
motivatiebrieven 
wordt aan leerlingen 
bekend gemaakt 

Bertus Bakker en 
André Blom 

De groep leerlingen 
die op expeditiereis 
gaan zijn bekend 

ma 6 mei 2019 Eerste bijeenkomst 
deelnemers; 
brainstormsessie en 
eventueel 
inventariseren 

Deelnemers en Bertus 
Bakker en André Blom 

Het komen tot een 
planning over de 
voortgang en 
vastleggen van de 
vorderingen 

ma 2 september 2019 Tweede sessie 
deelnemers 

Deelnemers en Bertus 
Bakker en André Blom 

Voor de kerstvakantie 
moet de expeditiereis 
levensvatbaar zijn 

 
 
 
 


