
Welkom op ouderavond 
uitwisseling Dresden



Programma ouderavond 
1 Welkom en voorstellen
2 Waarom uitwisselen met Dresden
3 Matching
4 Gewenst leerlinggedrag
5 (De weg naar) Dresden
6 Programma van dag tot dag
7 En verder
8 Paklijst
9 Tegenbezoek in maart
10 Vragen?



Waarom uitwisselen met Dresden?

+ Leerzaam:
- op eigen benen staan/je ‘grenzen’ verleggen
- met eigen ogen
- communiceren in het Engels en Duits
- goed voor: gs, ak, ec, ckv
- meer begrip voor mede Europeanen
- de klas als groep wordt sterker

+ We doen het al vele jaren. Nu extra partner

+ Uitwisselen is een begeleid klassenavontuur



Matching

• Elke Nederlander is gekoppeld aan een Duitser
• Grootste klas naar Hülße Gymnasium
• Rekening houden met: gezondheidseisen 

(allergieën en medische klachten).
• Daarna: overeenkomsten in hobby’s en andere 

voorkeuren
• Tot slot: gekeken naar voorkeur voor geslacht.



Gewenst leerlinggedrag

• altijd met je Duitser de stad in, of met andere 
Nederlanders en hun partner erbij.

• mobiel bereikbaar, ook voor 
gastouders/gastleerling

• aanpassen aan huisregels
• wees een ‘goede gast’ 
• geen alcohol en/of drugs
• Laat thuis ook de nummers achter van de 

docenten die meegaan



• onderling Engels praten bij Duitsers
• aandacht bij presentaties
• bij nood: eerst contact met docenten
• Neem een kleinigheidje voor je gastfamilie 

mee. Denk bijvoorbeeld eens aan 
drop/stroopwafels :D

• Pas je aan de regels in Duitsland aan! 
(avondklok om 22:00 uur)



De weg naar Dresden



Mariënborn: grensovergang W-O

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

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Grensovergang_Helmstedt-Marienborn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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 het voormalige DDR







Festung Königstein



Sächsische Schweiz



Frauenkirche



Gemäldegalerie
Alte Meister



Programma van dag tot dag

A41 en A42 verschillend!



A41

Montag Reisdag: 
18:00 aankomst en leerlingen direct mee naar het gastgezin
Vanaf dan ook avond in gastgezin

Dienstag Dag in de school:
Sportspullen meenemen. Denk ook aan regenjas/paraplu!

Bezoek aan de Altstadt

Mittwoch Dag in Dresden:
Programma volgt nog! 

Donnerstag Dag naar de Sächsischer Schweiz – we gaan wandelen. Neem stevige 
schoenen mee! Zorg ook voor regenkleding bij wat minder weer!

18.00-21.30 Afsluitende avond op het CSD met alle scholen en alle 
deelnemende leerlingen.

Freitag Afscheid en een terugreis



A42

Montag Ontvangst op de school!
Avondeten op school
Daarna in het gastgezin.

Dienstag Ochtendprogramma in de school!

Stadrally – (Altstadt)

Eigen invulling met Duitse partner

Mittwoch Ausflug Sächsischer Schweiz

Onder voorbehoud: 
Bezichtiging door de Neustadt

Donnerstag Invulling van het dagdeel wordt nog gedaan!

18.00-21.30 Afsluitende avond met alle scholen en alle deelnemende leerlingen

Freitag Afscheid en terugreis



Paklijst

• Laat uw zoon/dochter het volgende inpakken:

Voor onderweg:
Nekkussen, contant geld voor toiletbezoek 
tijdens tussenstop,  oplader telefoon, telefoon 
(device) flesjes water, eten/drinken (voorkom 
kruimelen), spelletje voor onderweg, oordopjes 
voor muziek, slaapmasker, boek en neem een 
aantal FFP2-maskers mee!



In Dresden:
• Paspoort/ id-kaart, geld (contant), bankpas, 

medicatie, zonnebril, paraplu, regenkleding, 
schoenen (stevig), sportkleding (incl. 
sportschoenen), toiletspullen, dagrugzak, pen, 
papier, eigen kleding (zorg dat je voor elk 
weertype wat bij je hebt), kleinigheidje voor 
het gastgezin, noodnummers (bank, 
zorgverzekering), pet/hoofddeksel en bij 
zomers weer zonnebrand. 

• En ……………………………..



HEEL VEEL POSITIEVE ENERGIE!



Tegenbezoek eind maart

• Zelfde match
• Gastheerschap
• Aparte kamer bij match jongen-meisje
• Vervoer naar school – geregeld door 

Nederlandse leerling. 
• Betrekken bij sociale activiteiten
• Bekende programma-onderdelen: Amsterdam, 

Zwolletour, dagje school, eindfeest



Vragen



Dank voor uw 
komst!
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