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Beste ouders/verzorgers, 

 

Uw zoon/dochter heeft zich opgegeven voor activiteiten in de activiteitenweken van het volgende 

schooljaar. Om de organisatie van indeling en inschrijving zo goed mogelijk te laten verlopen 

willen we u graag herinneren aan hoe we van plan zijn dit te doen. 

Er zijn ook een aantal zaken die wij van u/uw zoon/dochter verwachten als hij/zij deelneemt aan 

een activiteit. Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht om de verwachtingen voor beide 

zijden duidelijk te maken en een aantal regels waaraan de leerlingen dienen te voldoen en 

waarvoor zij en u een handtekening moeten zetten. 
 

WAT U EN DE LEERLING VAN DE SCHOOL MOGEN VERWACHTEN 

 ‘Na de informatieavond krijgen de leerlingen een bericht via Magister dat de keuzemodule op Magister is 
opengesteld. 

 

 De leerlingen overleggen met hun ouders welke keuzes ze willen maken en vullen de keuzemodule in 
vóór de deadline die hieraan gekoppeld is. Let op: 2 keuzes invullen. Voorkeur aangeven is niet mogelijk, 
voor Canada en Rome geldt dat je dit maar één keer mag opgeven! 

 

 Er wordt (in mei) een voorlopige indeling gemaakt en gepubliceerd op school en op de website. Er kan tot 
uiterlijk 8 juni aangegeven worden dat men wil ruilen met een andere leerling door een mail te sturen 
naar vende155@planet.nl 

 

 De organisatoren nemen na 15 juni contact op met de leerlingen die bij hun activiteit ingedeeld zijn. Zij 
geven de leerlingen een brief met aanvullende informatie en regels (indien van toepassing) mee om door 
de ouders te laten ondertekenen. 

 

 Vragen en opmerkingen over de indeling kunnen (door leerlingen én docenten), tot en met 8 juni, 
gestuurd worden naar dhr. Venderbos (vende155@planet.nl). Hij verwerkt deze in een aangepaste lijst. 
De doorgevoerde aanpassingen worden naar de leerlingen en de organisator van de activiteit gestuurd. 

 

 Na de rapportvergaderingen wordt de lijst voor de laatste keer bijgewerkt en aangepast. Bij doubleren in 
havo-3 wordt een leerling van de lijst verwijderd. Eventuele reserves bij bepaalde activiteiten schuiven 
dan door. 

 

 OP DE DAG VAN DE RAPPORTUITREIKING WORDT DE DEFINITIEVE LIJST OP SCHOOL EN OP DE 
WEBSITE GEPUBLICEERD.  

 

 ER KUNNEN VANAF DIT MOMENT GEEN WIJZIGINGEN MEER GEMAAKT WORDEN. 
 

 De lijst van definitieve deelnemers wordt doorgestuurd naar de organisatoren van de activiteiten en de 
teamleiders. De organisatoren zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de lijst van deelnemers.’ 

 

 Als een reis onderdeel is van de activiteit krijgen de leerlingen (meestal in de vakantie) van de 
organisatoren bericht dat zij definitief bij de activiteit zijn ingedeeld en dat er een reis voor hen geboekt 
wordt/is.  

 

 Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders via WIScollect een rekening voor de kosten die aan 
de activiteit verbonden zijn.’ 

 
aangepaste versie uit het boekje over de mogelijkheden in de activiteitenweken 

mailto:vende155@planet.nl
mailto:vende155@planet.nl


 

 
                                                                          ACTIVITEITENWEKEN BOVENBOUW 

 

         p/a Landsraderweg 3, 6271 NT  Gulpen, Nederland   
tel: (043) 4505310 fax: (043)4501455 

          

 

 

WAT DE SCHOOL VAN DE LEERLING VERWACHT 

 

 De leerling controleert regelmatig zijn e-mail, want dat is ons communicatiemiddel. 
 

 Als de leerling een e-mail krijgt met de vraag om even in een pauze met een organisator van 

een activiteit (en de rest van de groep) te overleggen is hij/zij aanwezig of laat even weten dat 

zij/hij niet kan komen, zodat er een andere afspraak gemaakt kan worden. 
 

 De leerling doet zoveel mogelijk mee aan voorbereidende activiteiten (indien van 

toepassing). 
 

 De ouders en de leerling ondertekenen (waar van toepassing) een tweede brief met regels 

omtrent gedrag tijdens de activiteit. Bij niet ondertekenen is deelname niet mogelijk. 
 

 De deelname van een leerling uit havo-3 is definitief wanneer hij/zij over is naar klas 4 
 

 Eenmaal definitief aangemeld voor een combinatie van activiteiten kan er niet meer 

teruggetrokken worden. De financiële gevolgen zijn dan voor de ouders en de leerling 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

L. van Duyvenbode M. Meertens   H. Venderbos 

teamleider vwo teamleider havo coördinator 

internationalisering/Elos 

vende155@planet.nl  
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VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT 
 

 Er worden tijdens de activiteit foto’s en/of video’s gemaakt. Het is mogelijk dat deze op de 
schoolwebsite of ELvis (Lecce uitwisseling) website geplaatst worden. Als dat een 
probleem is dient dit bij de begeleiders aangegeven te worden. 

 
 De begeleiders van activiteiten hebben vaak een EHBO-tasje met  enige verbandmiddelen 

en medicijnen die bij een drogist verkrijgbaar zijn. Wanneer die niet verstrekt mogen 
worden aan een leerling dient dit bij de begeleiders aangegeven te worden. 

 
 
VOOR UITWISSELINGEN GELDT OOK NOG 
 

 Het spreekt voor zich dat de leerling zijn/haar gast(e) behandeld als een broer of zus in het 
gezin en ook dingen met hem/haar onderneemt. 

 

 Leerlingen uit het buitenland zijn niet op de hoogte van hoe wij hier met elkaar omgaan. 
Ben heel precies in het vertellen wat je van plan bent, waarom je dingen doet en hoe het 
leven bij jullie thuis is georganiseerd. (denk hierbij aan gezamenlijk eten, niet ieder voor 
zich) 
 

 Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de regels die gelden in het huis van het 
gastgezin. Die gelden ook voor jou! Dat geldt andersom uiteraard ook 

 

 Om problemen te voorkomen stellen we voor dat leerlingen altijd voor zichzelf betalen, of 
ze in het buitenland zijn, of thuis. Een keer trakteren kan natuurlijk, maar verwacht dat 
niet terug. Maak in elk geval afspraken hierover, om misverstanden en teleurstelling te 
voorkomen. 

 

 We stimuleren dat ouders van leerlingen die deelnemen aan de uitwisseling VOOR de 
uitwisseling al via sociale media kennis met elkaar maken en wellicht een paar 
regels/ideeën met elkaar bespreken. 

 

 Veel dingen die als een probleem ervaren worden komen voort uit misverstanden. Zorg er 
dus voor dat je alles goed met je partner en het gastgezin communiceert. 

 

 Als er echte problemen zijn probeer je ze eerst zelf op te lossen. Als dat niet lukt schakel je 
een begeleidende docent(e) in. In het buitenland mag contact hierover opnemen met 
thuis pas nadat dit met de docent(e) is afgesproken. Het is mogelijk dat er sancties komen 
(uiterste: naar huis gestuurd worden) wanneer je over een probleem contact opneemt met 
ouders zonder medeweten van de begeleiding 

 

 Er zijn cultuurverschillen. Die ervaren is het hele punt van een uitwisseling: LEER HIER 
VAN!  
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REGELS OMTRENT GEDRAG TIJDENS ACTIVITEITEN 

 

Aangezien de (meeste) leerlingen die deelnemen aan de activiteiten nog geen 18 zijn, en dus niet 
(volgens de wet) volwassen, zijn er een paar zaken waar we graag uw aandacht op willen vestigen: 
 

1. Tijdens een activiteit gelden tijdens (en bij uitwisselingen/verblijf in het buitenland buiten) 

het programma de schoolregels en gaan we er uiteraard van uit dat iedereen zich aan de 

wet houdt. 
 

2. Tijdens de hele activiteit mogen geen (soft-) drugs door leerlingen gebruikt worden. 

Verstrekken of helpen kopen van drugs is absoluut verboden.  
 

3. Tijdens het programma van de activiteit mag door de leerlingen geen alcohol gedronken 

worden, ook niet indien ze 18 zijn. 
 

4. Wanneer er buiten het programma van een uitwisseling om (door leerlingen en/of 

ouders) activiteiten, feesten en/of bijeenkomsten worden georganiseerd: 

- moeten deze onder toezicht van ouders (en/of docenten) staan; 

- mag geen alcoholhoudende drank verstrekt worden aan Nederlandse leerlingen die nog 

geen 18 zijn of aan buitenlandse leerlingen die volgens de wetgeving/schoolregels in het 

eigen land dit niet mogen hebben (bijvoorbeeld Canadese leerlingen, die pas op hun 19e 

verjaardag bier mogen drinken).  
 

5. Wanneer de leerlingen tijdens een uitwisseling in hun ‘vrije tijd’ naar een club, disco of 

café, etc. gaan zijn de (ouders van) de gastheren/vrouwen verantwoordelijk voor hun 

gast. 
 

Daar waar bovenstaande (school)regels niet opgevolgd worden volgen er voor de betreffende 
leerlingen sancties in overeenstemming met de regels van de eigen school. 
 

Bij overtreding van de wet kan de politie ingeschakeld worden. 
 

 

 
We hebben de brief over de inschrijving en bovenstaande regels gelezen en verklaren ons 
hieraan te houden. 
 
NAAM LEERLING: _______________________________________  Datum: ______ 
 
HANDTEKENING: 
 

leerling:    (namens) ouder: 
 
_________________________________   ______________________________ 


