
 

 

 

 

 
 
Aan:   de ouders/verzorgers van leerlingen uit A2  
Betreft:  informatieavond uitwisseling Coesfeld/Cloppenburg 
 
Zwolle, 8 februari 2023 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Graag informeren wij u over het uitwisselingsprogramma met het Heriburg-Gymnasium in Coesfeld 
en het Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg. Uw zoon of dochter in klas A2 zal daar van 
woensdag 22 tot en met vrijdag 24 maart 2023 aan deelnemen. Wij nodigen u uit voor een korte 
informatieavond over deze uitwisseling op maandag 20 februari om 19.30 uur op het Meander 
College. Uw zoon of dochter krijgt alle informatie van de mentor en hoeft niet mee op deze avond. 
 
Al een aantal jaren heeft het Meander College een uitwisselingsproject met het Heriburg-
Gymnasium en het Clemens-August-Gymnasium. Tijdens de uitwisseling proberen we de 
Nederlandse en Duitse leerlingen actief met elkaar te laten omgaan. Bijvoorbeeld door samen 
lessen of een workshop te volgen, door sightseeing en natuurlijk door véél met elkaar te praten in 
een vreemde taal. 
 
De Nederlandse en Duitse leerlingen volgen een programma dat zich afspeelt op beide scholen.  
 

A21  A22  A23  

wo 22 
maart 

Vertrek naar 
Cloppenburg. Lessen 
en activiteiten op 
Duitse school. 

wo 22 
maart 

Ontvangst gasten 
Coesfeld. Lessen en 
activiteiten op 
Meander. 

wo 22 
maart 

Vertrek naar 
Cloppenburg. Lessen 
en activiteiten op 
Duitse school. 

 Avond en nacht: uw 
kind verblijft bij Duits 
gastgezin. 

 Avond en nacht: Duitse 
gasten verblijven bij u 
als gastgezin 

 Avond en nacht: uw 
kind verblijft bij Duits 
gastgezin. 

do 23 
maart 

ca. 12.00 uur, vertrek 
bus naar Cloppenburg. 
Ca. 14.00 uur vervolg 
programma. 

do 23 
maart 

ca. 12.00 uur, vertrek 
bus naar Coesfeld. 
Vervolg programma. 

do 23 
maart 

ca. 12.00 uur, vertrek 
bus naar Cloppenburg. 
Ca. 14.00 uur vervolg 
programma. 

 Avond en nacht: Duitse 
gasten verblijven bij u 
als gastgezin 

 Avond en nacht: uw 
kind verblijft bij Duits 
gastgezin. 

 Avond en nacht: Duitse 
gasten verblijven bij u 
als gastgezin 

vr 24 
maart 

Vervolg programma. 
Ca. 12.00 uur vertrek 
Duitse gasten naar 
Cloppenburg.  

vr 24 
maart 

Vervolg programma. Ca. 
12.00 uur vertrek bus 
naar Zwolle, aankomst 
ca. 16.00 uur. 

vr 24 
maart 

Vervolg programma. 
Ca. 12.00 uur vertrek 
Duitse gasten naar 
Cloppenburg.  

 
  



 

 
 
 

Het programma geeft de Nederlandse en Duitse leerlingen een inkijkje in elkaars leefgewoonten. 
We hebben gemerkt dat leerlingen het nog wel eens spannend vinden om gast te zijn in een ander 
gezin en ook om zelf een gast te ontvangen. Meestal valt dat erg mee. Bovendien blijkt dit steeds 
weer een waardevol onderdeel van een uitwisseling te zijn. 
 
Voor het slagen van de uitwisseling hebben we uw hulp nodig. We gaan ervan uit dat u bereid bent 
om als gastgezin op te treden. Uw kind is tenslotte ook te gast bij een gezin in Duitsland. Natuurlijk 
kunnen er omstandigheden zijn waardoor het voor u echt niet mogelijk is om een gast uit Duitsland 
te ontvangen. Als dat zo is, wilt u dit dan aan de mentor laten weten? Als de Duitse gasten in Zwolle 
zijn, zal u misschien een keertje moeten brengen of halen met de auto of een extra fiets regelen. 
 
Wij hebben aan de hand van gegevens over de leerlingen een matching gemaakt. Leerlingen 
hebben via de mail en app al een beetje met elkaar kennisgemaakt. 
 
Voor het bezoek aan Duitsland moet uw kind zijn of haar identiteitsbewijs meenemen. Ook is het 
leuk om een typisch Nederlands of Zwols cadeautje mee te nemen voor het gastgezin. De school 
heeft verder een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen van de school. 
 
Op de korte informatieavond maandag 20 februari kunt u de begeleiders ontmoeten en zal meer 
worden verteld over het gehele uitwisselingsproject, het precieze programma voor die dagen en 
krijgt u de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Barbara Kuiper 
coördinator uitwisseling A2 
 
Ronald Doornekamp 
teamleider atheneum 
 
Evrim Gündogdu, Sijmen van Haselen, mentoren A21 
Marjet Brink en Petra Bilker-van der Plas, mentoren A22 
Barbara Kuiper, mentor A23 
 
 
 
 


