
 

Zwolle, 24 juni 2022 
 
Aan:     Ouders/verzorgers van leerlingen uit A31 en A32 
Betreft:   Voorinformatie uitwisseling Dresden 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Uw kind sluit over een aantal weken het schooljaar 2021-2022 af en zal daarna weten of hij/zij 
bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. In atheneum 4 heeft het Meander College een 
uitwisseling met twee partnerscholen in Dresden (Duitsland): het Julius-Ambrosius Hülße Gymnasium 
en de Christliche Schule Dresden. Deze uitwisseling vindt plaats in oktober (naar Dresden) en maart 
(tegenbezoek aan Zwolle). In de afgelopen week hebben wij uw kind geïnformeerd over de 
uitwisseling.   
 
Met deze brief willen wij u ook graag op de hoogte brengen van de opzet van de uitwisseling.  
In het najaar (week 41 – 10 t/m 14 oktober) gaan wij met vier begeleiders en de leerlingen uit A41 en 
A42 naar Dresden. Wij matchen uw kind met een leerling van een van beide partnerscholen. Deze 
matchingspartner is degene bij wie uw kind overnacht. Bij het tegenbezoek het voorjaar (13 t/m 17 
maart) is uw kind de gastheer/gastvrouw van zijn of haar matchingpartner. De Duitse leerling 
overnacht dan bij u thuis. 
 
Een kijkje in het school- en privéleven van een buitenlandse leeftijdsgenoot is een unieke ervaring, 
maar het is uiteraard ook een beetje spannend. Daarom is het belangrijk om vroegtijdig te beginnen 
met de organisatie. Om een goede matching te maken, hebben wij uw zoon of dochter gevraagd een 
formulier (Excel) in te vullen. Graag zouden wij zien dat u deze met uw kind samen zorgvuldig invult. 
De leerling kan het formulier vinden via een link in Magister. Beide klassen zijn door mij reeds  
geïnformeerd.  
 
In het nieuwe schooljaar ontvangt u een vervolgmail met aanvullende informatie. De kosten 
bedragen €250,00. Hiervoor krijgt u volgend schooljaar een betalingsverzoek via Wis Collect. U heeft 
altijd de mogelijkheid voor gespreide betaling.  Daarnaast organiseren wij kort voor ons vertrek naar 
Dresden ook nog een informatieavond voor ouders. Deze avond zal tegelijk vallen met de 
informatieavond over Atheneum 4. Tijdens deze avond nemen wij met u het programma, de 
matching en andere praktische zaken door. Daarnaast ziet u ook de begeleiders van de uitwisseling 
en kunt u vragen stellen. De exacte datum wordt in de volgende brief gecommuniceerd. 
Mocht u nu al vragen hebben, dan kun u uw vragen richten aan Bert Lokate 
blokate@meandercollege.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens Ronald Doornekamp (teamleider atheneum), mentoren en begeleiders, 
 
Bert Lokate, coördinator uitwisseling A4 
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