
 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, 16 september 2022 

 

 

Aan:   Alle leerlingen van atheneum 4 

     en ter informatie aan de ouders 

 

Vervolgbrief Uitwisseling Dresden 

 

 

Beste leerling, beste ouder/verzorger, 

 

Graag informeren wij je over de uitwisseling met Dresden, die plaatsvindt van maandag 10 oktober t/m 

vrijdag 14 oktober. In deze brief vind je de belangrijkste informatie met daarbij een globaal overzicht van de 

activiteiten en een veiligheidsprotocol. Als bijlage is er ook een retourformulier meegestuurd. Het 

retourformulier is bestemd voor je ouders(s)/verzorger(s) en moet vóór woensdag 28 september ingevuld en 

ondertekend worden ingeleverd in het postvakje van dhr. Lokate. De postvakjes bevinden zich in de gang bij 

de administratie. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kan/kunnen deze ook fysiek overhandigen tijdens de 

ouderavond aan een van de mentoren of dhr. aan Lokate zelf. 

 

Vervolginformatie: 

Je hebt een Excel-document ingevuld met een aantal persoonlijke vragen. Deze informatie hebben we nodig 

om tot een zo goed mogelijke matching te komen. Deze ingevulde gegevens worden alleen door de 

betrokken collega’s gebruikt. De komende weken gaan de docenten aan de slag met het matchen van onze 

leerlingen met de leerlingen uit Dresden. In de eerste of tweede schoolweek heb je tijdens een mentorles 

een brief geschreven die naar de Duitse partnerschool wordt gestuurd. Je ontvangt via een Magisterbericht 

wanneer er een eerste matching gemaakt is. Als de matching rond is en je de informatie van je 

uitwisselingspartner gekregen hebt, dan verwachten wij dat jezelf contact zoekt met hem/haar. Ons streven 

is om de matching op 26 september vrij te geven, zodat je dan nog twee weken de tijd hebt om contact te 

zoeken. 

 

Tijden 

maandag 10 oktober   07:30 uur: vertrek met de bus vanuit GEBO - Nieuwleusen 
07:45 uur: leerlingen aanwezig op het Meander College 
08:00 uur: vertrek richting Dresden  
18:00 uur: aankomst in Dresden – diner – en vertrek richting gastgezin 

vrijdag 14 oktober 08:00 uur: vertrek richting Zwolle 
18:00 uur: aankomst in Zwolle 
18:15 uur: aankomst bij GEBO in Nieuwleusen 
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Activiteiten: 

De activiteiten die we in Dresden zullen ondernemen zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. 

Vanuit eerdere uitwisselingen weten we dat er een halve dag gewandeld zal worden in de Sächsischer 

Schweiz. Dit is een wandelgebied. Stevige schoenen zijn dus een pré. Daarnaast zullen we ook de Altstadt 

van Dresden en de Neustadt van Dresden bezoeken en zullen we ook meerdere activiteiten in de school 

ondernemen. Tijdens de ouderavond van 28 september hebben we hopelijk een beter beeld van de precieze 

tijdstippen van de activiteiten en kunnen we het programma ook presenteren. Daarnaast kunnen we op 

vragen van u ingaan, bijvoorbeeld over de paklijst, matching etc. Uw kind ontvangt deze informatie van de 

mentor.  

 

Leerlingen die niet deelnemen 

Wie niet kan deelnemen aan de reis, werkt deze vijf dagen aan een ochtendprogramma. Je bent dan elke dag 

van 9.00 uur tot 12.45 uur op school en werkt aan een vervangend programma bij meneer Doornekamp. 

  

De begeleiding 

Vanuit het Meander College zullen vier docenten als begeleiders meegaan. Daarnaast zijn er ook Duitse 

docenten betrokken bij deze reis. Op de ouderavond zul je de begeleiders vanuit het Meander College 

ontmoeten. 

 

Calamiteiten en veiligheid  

Als zich een calamiteit voordoet, dan graag eerst een begeleider inschakelen, zodat er altijd een volwassene 

voor de communicatie bij betrokken is. Dit verzoek geldt zowel voor de leerlingen als voor de 

ouder(s)/verzorger(s). 
 
Het Meander College heeft een beleid ten aanzien van veiligheid van leerlingen en personeel. Wij 

organiseren bijvoorbeeld geen activiteiten in gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt, maar ook 

wordt stilgestaan bij risico’s, zoals het verlies van spullen (identiteitskaart) en ongelukken. In het 

veiligheidsprotocol (zie hieronder) wordt beschreven welke maatregelen de school treft omtrent risico’s.  

De coördinator ter plekke, meneer Lokate, is in geval van calamiteiten bereikbaar op het mobiele nummer 

00 31 6 15 22 89 52. 

 

Mocht je nog vragen hebben, mail dan met ondergetekende of loop gerust even binnen. Wij hopen jou en je 

ouders te mogen ontmoeten op de algemene informatieavond op 28 september.  

 

Hartelijke groet namens alle begeleiders en alvast heel veel plezier gewenst! 

 

Bert Lokate, coördinator uitwisseling Dresden 

Ronald Doornekamp, teamleider atheneum  
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VEILIGHEIDSPROTOCOL 
Het Meander College organiseert al vele jaren (buitenlandse) reizen en excursies. Bij het plannen van de schoolreizen 

heeft de school keuzes gemaakt met betrekking tot het doel van de reis, de bestemming en het programma. Ook wordt 

stilgestaan bij de risico’s die een reis met zich meebrengt. Hierbij gaat het om allerlei soorten risico’s, zoals het verlies 

van spullen (zoals identiteitskaart), ongelukken, diefstal, een brand, maar ook terreuraanslagen. In dit protocol wordt 

aangegeven welke maatregelen de school treft omtrent deze risico’s. 

 

Vooraf te nemen maatregelen  

• Bij elke reis wordt één van de begeleidende docenten als “reisleider” aangesteld. De reisleider is de contactpersoon 

voor de andere begeleidende docenten en voor de schoolleiding;  

• Elke begeleider heeft een lijst bij zich met alle deelnemersgegevens, waaronder medische condities en gegevens van 

ouders / verzorgers; 

• Elke begeleider heeft de contactgegevens van de school en weet welk nummer hij / zij moet bellen in geval van nood. 

Er is een contactpersoon voor de school met een telefoonnummer dat dag en nacht bereikbaar is;  

• Telefoonnummers van de begeleiders zijn bekend zijn bij de administratie van de school, bij de directie en bij het 

verantwoordelijk MT-lid;  

• Ouders geven via dit formulier schriftelijk toestemming voor deelname van hun kind aan de schoolreis;  

• Bij schoolreizen naar het buitenland heeft de verantwoordelijk teamleider de site van buitenlandse zaken nagelopen 

op actueel reisadvies. Bij een negatief reisadvies wordt de reis afgezegd. Daarnaast worden ouders en leerlingen op de 

hoogte gehouden van eventueel geldende inreisbeperkingen voor het land van bestemming. 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen).  

• Het programma, de spelregels, relevante adressen en telefoonnummers, worden verspreid onder de betrokken 

ouders en leerlingen. Betrokken ouders stellen zich voor de aanvang van de reis op de hoogte van dit programma. Bij 

vragen of bij het niet ontvangen van het programma nemen betrokken ouders contact op met de verantwoordelijk 

afdelingsleider; 

 • Iedere begeleider weet welke leerlingen tot zijn of haar groep behoren en deze begeleider heeft indien nodig ook 

contact met de ouder(s) / verzorger(s) van deze leerlingen.  

 

Tijdens de reis   

• De algemene gedragsregels zijn met de leerlingen besproken;  

• Alle leerlingen zijn op de hoogte gesteld met welke begeleider zij contact op kunnen nemen als er iets is;  

• Van leerlingen wordt verwacht dat wanneer zij zonder begeleidend docent opdrachten moeten uitvoeren of van vrije 

tijd mogen genieten zij dit altijd in kleine groepjes doen en nooit alleen.    

• De begeleiders zijn vóór en tijdens de reis alert op lokaal en nationaal nieuws. 

 

Bij incidenten  

• Bij calamiteiten volgen de begeleiders een calamiteitenprotocol zoals dat op school is vastgelegd. 

 

Aansprakelijkheid  

Wanneer een ouder/verzorger toestemming geeft voor deelname aan deze reis en alle informatie over het programma 

en begeleiding heeft ontvangen, draagt hij/zij ook de verantwoordelijkheid voor de houding en het gedrag van zijn/haar 

kind tijdens de reis. Bij ernstige misdragingen (zoals het gebruik van alcohol) zal de begeleiding streng optreden en 

contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

