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Bonhoeffercollege Castricum 

Uitwisseling voor 3 mavo-havo-vwo 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van 3 mavo, - havo en – vwo, 

Voor jullie ligt informatie over het aanbod van 
uitwisselingsprogramma’s met 3 scholen in het 
buitenland. Indien je in leerjaar 3 zit, kun je je opgeven 
om aan één van deze uitwisselingen deel te nemen.  
Dit jaar bieden we vier reizen aan. We werken samen 
met scholen in Caparica(Lissabon – Portugal), 
Nice(Frankrijk), Krakau(Polen) en Krefeld(Duitsland). 
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om voor de 
havo 3 leerlingen alleen de uitwisseling met Caparica 
en Krakau aan te bieden. Voor vwo-atheneum 3 zijn 
dit de uitwisselingen met Nice en Krefeld. De mavo 3 
leerlingen kunnen kiezen uit Nice en Krakau.  
Er kan echter sprake zijn van bijzondere 
omstandigheden waardoor we naderhand van deze 
indeling zullen afwijken.  
Hieronder vind je eerst algemene informatie over het 

hoe en waarom van deze uitwisselingen. Daarna lees je per uitwisselingsschool meer over de inhoud van het 
programma, over de voorwaarden waaronder je mee kunt doen en hoe je je kunt aanmelden. 
 
 
Waarom internationalisering? 
Onze leerlingen groeien op in een wereld die steeds groter en internationaler wordt; via internet ligt de wereld 
letterlijk aan hun voeten. Straks studeren of werken in het buitenland is geen uitzondering meer. Wie zijn wij in 
die grote wereld en wat heeft die wereld om ons heen voor betekenis voor ons? Je bewust worden van die 
(inter)nationale identiteit als Nederlander, als Europeaan, maar ook als wereldburger – daar draait het om bij 
internationalisering. Internationalisering is bij ons geen apart vak op het rooster; toch willen we hier binnen 
ons onderwijs graag aandacht aan besteden.  
 
We kunnen de volgende doelen onderscheiden: 

a. Het vergroten van kennis over het Europese cultureel, sociaal, geografisch, historisch en economisch 
erfgoed. 

b. Het ontwikkelen van taalvaardigheden in een of meer vreemde talen ten behoeve van communicatie 
en samenwerken aan projecten met leeftijdgenoten in het buitenland. 

c. Het werken aan bewustwording van het Nederlander of Europeaan te zijn d.m.v. het inzicht krijgen in 
andere culturen, de verschillen tussen internationaal en nationaal denken, de complexiteit van Europa 
op sociaal, historisch, economisch en cultureel gebied. 

d. Het zelf kunnen deelnemen aan en verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie van en het 
inhoud geven aan de uitwisseling. 

e. Het werken aan een vakoverstijgend project met als doel de samenhang tussen vakken te laten zien. 
 
Waarom een uitwisseling? 
Meedoen aan een uitwisseling is iets dat je je verdere leven niet meer zult vergeten. Voor vrijwel alle 
deelnemers van de afgelopen jaren zijn het onvergetelijke ervaringen geweest. In de praktijk zie je pas echt hoe 
een school in het buitenland werkt en hoe leerlingen van jouw leeftijd in het buitenland wonen, leven en naar 
school gaan. 
. 
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Hoe ziet een uitwisseling eruit? 
Je vertrekt met je uitwisselingsgroep naar het buitenland en slaapt, woont en leeft in een gastgezin bij je 
uitwisselingspartner. In alle gevallen is er een bezoek aan de school en allerlei culturele uitstapjes ter plekke. Je 
maakt kennis met het land, cultuur, het schoolsysteem en brengt tijd door met je gastgezin.  
Omgekeerd betekent dit ook dat je zult optreden als gastheer of gastvrouw op het moment dat de 
buitenlandse uitwisselpartners hier in Nederland zijn. Zij zullen in jouw gezin leven en mee naar school gaan. 
Ook hier in Nederland zullen de buitenlandse leerlingen culturele uitstapjes maken. Het is mogelijk dat de 
leerling die jij bezoekt niet naar Nederland komt. 
 
Hieronder vind je per uitwisseling een uitleg over het land, de school en het programma. De data, kosten en 
het programma zijn nog niet helemaal definitief, maar het geeft wel een beeld van wat je kunt verwachten als 
je meedoet aan de uitwisseling. Bij de uitwisseling naar Krefeld is de voertaal vooral Duits, tijdens de 
uitwisselingen naar Caparica en Krakau wordt Engels gesproken. In Nice uiteraard Frans maar ook Engels.  
 
Loten 
Het kan zijn dat we bij teveel inschrijvingen moeten gaan loten. Per uitwisseling kunnen we circa 15-25 
leerlingen plaatsen. Als er meer inschrijvingen zijn, moeten we loten. We kiezen voor een zogenaamde 
gewogen loting, d.w.z. dat we kijken naar het aantal aanmeldingen per klas. Daarmee stellen we een evenredig 
aantal plaatsen per klas beschikbaar. Het kan dus zijn dat je je inschrijft maar toch niet mee kan naar je 
uitwisselingsschool van je keuze. We vragen hiervoor begrip! 
 
We hopen dat je je inschrijft en meedoet! Het is en blijft een geweldige ervaring! Uiteraard wordt er een 
beroep gedaan op jouw inzet, zelfstandigheid en vaardigheid in de omgang met anderen! 
 
Algemene informatie 

1. Je mag aangeven dat je graag met een vriend(in) samen wordt ingedeeld. We geven echter geen 
garantie dat je in dezelfde reis of hetzelfde gastgezin geplaatst wordt. 

2. Iedere leerling die meedoet wordt geacht een ziektekosten- en reisverzekering te hebben.  
3. Na inschrijving graag zelf een annuleringsverzekering afsluiten omdat we vliegtickets voor de leerling 

aanschaffen die niet kunnen worden geannuleerd. Dit geldt niet voor de bestemming Krefeld. 
4. Per uitwisseling kunnen we een beperkt aantal leerlingen plaatsen. Dit aantal ligt tussen de 15 en 25 

leerlingen. Dit hangt mede af van het aantal deelnemers van de gastschool. 
5. De eigen bijdrage per uitwisseling voor de ouders zijn voorlopig. Pas als bekend is hoeveel leerlingen 

zich inschrijven kunnen we de definitieve eigen bijdrage opgeven. 
6. Het kan zijn dat we leerlingen per klas indelen om organisatorische redenen. 
7. Er volgt per uitwisseling nog een ouderavond voor alle informatie naar ouders en leerlingen.  
8. Wat houdt het in om een gastgezin te zijn voor de buitenlandse leerling? Er wordt van ouders en 

leerlingen gevraagd om de gastleerling op zijn/haar gemak te stellen. Houd rekening met zijn/haar 
(eet)gewoonten maar verlies ook de Nederlandse gewoonten niet uit het oog. Zorg voor een open 
sfeer waarin gepraat kan worden, ook al is het soms ongemakkelijk in een andere taal. Zorg dat de 
gastleerling een leuke tijd heeft! 

9. Een commissie bestaande uit de stafleiders en afdelingsleiders zullen de aanmeldingen beoordelen en 
een indeling maken. De indeling komt op het mededelingenbord te hangen.  

10. Je zult als je meedoet schoolwerk missen. We verwachten van je dat je e.e.a. zo goed mogelijk zelf 
bijhoudt en inhaalt!  

11. Dit jaar kunnen leerlingen uit v3 gymnasium niet met de uitwisselingen meedoen aangezien zij al op 
een aparte studiereis met v2 gymnasium naar Duitsland gaan. 

12. Het is mogelijk zijn dat er een leeftijdsverschil is met je gastleerling. Kinderen in Portugal zijn soms 
jonger. Leerlingen uit Polen soms ouder. 

 

  



(Uitwisseling m3-h3-v3, schooljaar 2019-2020)   3 
 
 

Voorlopige data: 
Caparica              Nederlanders naar Caparica                  14 maart – 19 maart 2020                           
  Portugezen in Castricum   11 mei – 16 mei 2020  
 
Krakau              Polen in Castricum   03 april – 09 april 2020  

Nederlanders naar Krakau                  24 mei – 31 mei 2020                            
 
Krefeld  Nederlanders naar Krefeld                         09 maart – 13 maart 2020 
                              Duitsers in Castricum                           11 mei – 15 mei 2020 
     
Nice  Nederlanders naar Frankrijk  12 maart – 16 maart 2020 
  Fransen naar Nederland   02 april – 07 april 2020 
 
Voorlopige kosten per uitwisseling, afhankelijk van het aantal deelnemers: 
Caparica  vliegtuig  eigen bijdrage    €          325,00 – 375,00 
Krefeld  trein  eigen bijdrage    €          150,00 – 175,00 
Krakau  vliegtuig  eigen bijdrage   €          325,00 – 375,00 
Nice  vliegtuig  eigen bijdrage   €          325,00 – 375,00 
 
Voor de reis naar Krakau geldt een solidariteitsbeginsel. Vanwege de loon- en prijsverschillen tussen beide 
landen worden de kosten gedeeld.  
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Duitsland: uitwisseling Krefeld – Castricum 

Waarschijnlijk hebben jullie in de wandelgangen en in de klas al het één en ander gehoord over de uitwisseling 
met het Gymnasium Horkesgath. Heel wat jaren wordt deze uitwisseling met veel succes door de docenten 
Duits van het Bonhoeffercollege georganiseerd. Uiteraard in samenwerking met leerkrachten van de 
partnerscholen uit Krefeld èn… met medewerking van “JULLIE”  en jullie ouders. Het is een bijzondere manier 
om kennis te maken met leeftijdgenoten in Duitsland en met hun manier van leven thuis in het gastgezin, op 
school en in hun vrije tijd. Maar dit geldt natuurlijk ook omgekeerd! Duitse leerlingen vinden het ook leuk en 

uitdagend om een kijkje te nemen bij jou thuis, bij jou op school en 
bij jou op de sportclub….. 
Als jij met zo’n 20 andere leerlingen ook mee wilt doen, dan ziet de 
uitwisseling er ongeveer zo uit. 
Er is een 
ontmoetingsdag b.v. 
in Nijmegen of Kleve 
waarop je kennis 
maakt met de 
Duitse leerlingen. 
Via Steckbriefe 

(korte beschrijving van jezelf) en e-mail-contact wordt 
informatie uitgewisseld. Daarbij zal jouw docent Duits jou 
nuttige tips kunnen geven en… hulp kunnen bieden.  
Dan volgt in maart 2020 het bezoek aan Krefeld. Met de trein 
reis je naar (en van) Duitsland. Je wordt in Krefeld ontvangen, kijkt daar even rond en je gaat met de Duitse 
partner naar het gastgezin waarin jij zult verblijven. Voor de paar dagen die je in Krefeld verblijft, wordt een 
programma uitgewerkt. Zo leer je de gang van zaken op school kennen, bezoek je een aantal lessen, doe je 
activiteiten op school, ben je regelmatig in de stad Krefeld onderweg en bezoek je één van de steden in de 
buurt (bijv. Düsseldorf of Köln). 
Het tegenbezoek zal in mei plaatsvinden. Ook hier wordt een afwisselend programma voor jullie samengesteld. 
Onder meer een dag in Amsterdam met stadswandeling. Ontvangst op school, rondleiding door de school, er 
wordt een aantal lessen bezocht en daarnaast met de fiets een bezoek aan het strand, een dagje Alkmaar met 

bijzondere activiteiten, er wordt een koud buffet met de producten 
van jullie bak-/ braad-/kookkunst georganiseerd waarbij de gehele 
gastfamilie welkom is! 
Al met al een prachtige gelegenheid om tegen een bescheiden 
eigen bijdrage jouw eigen grenzen letterlijk en figuurlijk te 
verleggen! Gaan jullie deze uitdaging aan? Wij staan voor jullie 
klaar….! 
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Frankrijk: uitwisseling Nice – Castricum 

 

 

       

Even wonen in een Frans gezin, eten volgens de Franse gewoontes en ervaren hoe het is om op een 
Franse school te zitten? Als je dit leuk vindt dan is een uitwisseling met een school in het Zuid-Franse 
Nice echt wat voor jou. Nice is een mooie, mediterrane stad, met prachtige gebouwen in 
pasteltinten, een flaneerboulevard en een kiezelstrand met een oogverblindende blauwe zee. Naast 
de huishoudelijke ervaringen (Fransen eten laat, ouders werken allebei, schooldagen zijn wat langer 
en er gelden soms strenge regels) krijg je natuurlijk ook wat van de omgeving te zien!  
 

 

We gaan op excursie rondom deze mooie stad, we bezoeken een archeologisch museum en we 
zullen uitgebreid ronddwalen in het Oude Nice waar je een indruk krijgt van de manier waarop met 
name de vissers vroeger leefden. Ook zul je sporen tegenkomen uit de Oudheid. Natuurlijk breng je 
ook een dagdeel op het collège door.  

Het klinkt als een mooie reis, en dat is het ook. Maar bovenal is het dè gelegenheid om je te verrijken 
met onvergetelijke ervaringen en je Frans en Engels in de praktijk te oefenen. Of, zoals een leerling 
ooit  zei: “Je bent gek als je dit niet doet!”. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixtpqzxvzdAhXOZ1AKHV5TB-0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.clg-henri-matisse-06.ac-nice.fr/&psig=AOvVaw2jxfJxId6LTlNN9zt0c4hR&ust=1539284082740795
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJxfS0xfzdAhXMUlAKHS-wDg4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kilroyworld.nl/schoolreizen/frankrijk/nice&psig=AOvVaw3nqMeFps6unkRPbnucDWN2&ust=1539283861448773
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Polen: uitwisseling Krakau – Castricum 
 
Dit schooljaar heeft het Bonhoeffercollege voor de derde keer een uitwisseling 
met een school in Polen.  In april zullen de leerlingen van “VI High School A. 
Mickiewicz” ons komen bezoeken. De school bestaat al 135 jaar en is daarmee een 
van de oudere scholen in Krakau, tevens een van de beste gymnasium scholen in 
de stad.  
 
Onze Poolse gasten zullen kennismaken met het Nederlandse schoolsysteem en 
wij organiseren activiteiten in Castricum en omgeving. Wat dacht je van een 
fietstocht door de duinen, activiteiten op het strand, bezoek aan Van Gogh en 
Rijskmuseum, dagje Efteling, Zaanse Schans en nog veel meer! 
  
In juni zal een groep van onze leerlingen en begeleiders een bezoek brengen aan 
de high school in Krakau. Voor een maximale culturele ervaring zullen we 
verblijven bij een lokaal gezin. Zij zullen ook de maaltijden verzorgen voor de 
groep en wordt er voor de uitstapjes proviand meegegeven. 
  
Uiteraard zullen wij een fantastische rondleiding krijgen bij het Tadeusz Kosciuzko 
en gaan wij een aantal lessen bezoeken om een beeld te krijgen van het Poolse onderwijs. Daarnaast staan er 
verschillende en fantastische activiteiten op het programma voor onvergetelijke ervaring! 
 
• Een stadswandeling door Krakau, die tot van de elfde tot de zestiende eeuw de hoofdstad van Polen was en 

de plek waar de koninklijke familie leefde. Tegenwoordig is Krakau de ‘culturele hoofdstad’ van Polen.  
• Een bezoek aan de wereldberoemde Schindler’s Fabriek. 
• Wawel Castle - Op deze kleine heuvel midden in de stad staat het fantastische Wawel kasteel met op de 

binnenplaats de grote Wawel kathedraal. Hier vindt Krakau zijn oorsprong! In het kasteel kun je proeven 
van het leven van de vele koningen uit de Poolse geschiedenis. 

• Een bezoek aan het Concentratiekamp Auschwitz - misschien wel het meest indrukwekkende aandenken 
aan de verschrikkingen van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Zeer indrukwekkend. We bezoeken 
het camp het de Engelstalige gids.  

• Wieliczka- Net buiten Krakau, verstopt diep onder de grond, ligt een van de grootse zoutmijnen ter wereld 
“Wieliczka” Salt Mine - de mijngangen zijn ruim 300 kilometer langen gaan zo’n 350 meter de grond in! 

• Een spannende wandeling door de bergen. We gaan op dagtour van Krakau naar het Tatragebergte en het 
populaire stadje Zakopane. Ben je ooit 1987 m hoog geweest?  

  
De voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken er naar uit om met een geweldige groep naar Krakau te gaan 
voor een onvergetelijke en leerzame ervaring! 
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Portugal: uitwisseling Caparica – Castricum 

 
School:  Campo de Flores in Caparica, een 
voorstadje van Lissabon.   
Ons uitwisselingsprogramma vindt plaats met 
de school  “Campo de Flores” in Caparica.  
Caparica is een kleine stad, 3km van het 
strand  (boven Costa Da Caparica)  en 15 km 
van Lissabon vandaan. 
De Nederlandse leerlingen logeren in  
gastgezinnen bij de ouders van Portugese 
leerlingen van deze school. Deze school heeft 
al jaren een brede ervaring met 
uitwisselingsprojecten onder andere met 
Noorse en Finse scholen. De ouders zijn 
gewend om buitenlandse kinderen te 
ontvangen en te entertainen. 
  
Excursies 
De Nederlandse leerlingen worden 's morgens door de gastouders naar school gebracht en 's middags (rond 
17:00) weer opgehaald. 
Vervolgens worden de Nederlandse leerlingen samen met begeleiders opgehaald door een touringcar. Er staan 
verschillende excursies op het programma zoals: het bezoeken van een Middeleeuws beroemd dorpje Obidos, 
wijnkelders, het centrum van Lissabon en gelegenheid om te winkelen. Een bezoek aan Palacio De Pena 
(koninklijk paleis) in Sintra en de Castelo S. Jorge die gesitueerd is op een uitkijkpunt vanwaar men een 
geweldig uitzicht heeft over de hele stad Lissabon.  
Bij goed weer is er ook gelegenheid om een dag of dagdeel op de uitgestrekte en mooie witte zandstranden 
door te brengen, waar gesport kan worden of om lekker te relaxen.  
Portugal is helemaal op de zee georiënteerd en heeft daardoor ook een rijk verleden op het gebied van de 
zeevaart. Op ons programma staat dan ook een bezoek aan de Toren van Belèm, een historisch vertrekpunt 
van de ontdekkingsreizen en een historisch schip, dat herinneringen uit die tijd zal oproepen.  
  
Eten en avondprogramma 

Gedurende de week wordt er voor de lunch 
afwisselend gegeten in restaurants, op school of 
krijgen de leerlingen een lunchpakket mee. 
Lunches zijn meestal warm van aard en veel 
uitgebreider dan wat wij in Nederland gewend zijn. 
Gedurende een ochtend zullen de leerlingen lessen 
volgen op school en in de kantine een warme lunch 
krijgen. Er wordt ook een welkomstdiner en een 
afscheidsdiner voor de Nederlandse leerlingen 
door de school georganiseerd. De andere avonden 
zorgen de gastouders voor het diner. 
 's Avonds maken de ouders onderling allerlei 
plannen waar Nederlandse en Portugese leerlingen 
samen van een avond programma's kunnen 
genieten. Het kan bijvoorbeeld een filmavond 

worden, winkelen in een overdekt groot winkelcentrum. 
Al met al wordt een zeer gevarieerd programma aangeboden, in een warme en gemoedelijke sfeer. 
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Inschrijfformulier uitwisselingen 2019/2020 
Uiterlijk maandag 11 november 2019 inleveren bij de receptie! 
 
Naam ………………………………..……………………………………………………………………………..   Klas ……………………………. 
 
Mobiele nummer(s) ouder(s)/verzorger(s) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Emailadressen ouder(s)/verzorger(s)    
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Keuze 1:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Keuze 2:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bijzonderheden   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(bijv. allergieën, eetgewoonten, medicijnen) 
 
Als ik deel kan nemen aan de uitwisseling ben ik bereid ook als gast/gastgezin een buitenlandse 
leerling te ontvangen.  
 
Ouders gaan akkoord met de kosten verbonden aan deze uitwisseling  en met het ontvangen van een 
buitenlandse leerling in het gezin.  
 
Tijdens de reis worden er foto’s gemaakt voor de website. Gaat u er mee akkoord dat uw 
zoon/dochter wordt gefotografeerd?  Ja / Nee  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
Datum ………………………………………………………… 
 
Handtekening leerling    …………………………………………………………. 
 
Handtekening ouder/verzorger ………………………………………………………… 
 
 
Inleveren als bijlage:  
Kopie paspoort of identiteitskaart 


	b. Het ontwikkelen van taalvaardigheden in een of meer vreemde talen ten behoeve van communicatie en samenwerken aan projecten met leeftijdgenoten in het buitenland.

