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Uitwisselingen vijfdejaars
Schooljaar 2022-2023
Zoals een reiziger wijzer is dan wie nooit het huis uit ging, zo zal
ook de kennis van een andere cultuur ervoor zorgen dat we onze
eigen cultuur kritischer kunnen bekijken en liefdevoller kunnen
omarmen. (Margaret Mead)
Beste ouders
Beste leerling
Dit schooljaar willen we alle leerlingen uit het 5e jaar de mogelijkheid bieden om
deel te nemen aan een uitwisselingsproject. We zijn ervan overtuigd dat leren niet
enkel binnen de schoolmuren gebeurt en zien in deze uitwisselingsprojecten een
uitgelezen kans om in contact met andere culturen bij te leren over anderen en
ook over onszelf.
We bieden dit schooljaar zeven projecten aan:
 Brattvag, Noorwegen
 Bürdur, Turkije (Erasmus +)
 Valdepeñas, Spanje (Erasmus +)
 Chieti, Italië
 Colmenar, Spanje
 Sachsenheim, Duitsland (Erasmus +)
Je vindt in deze brochure kort de nodige informatie: de verwachtingen als
ouder/leerling, de reisperiodes en de richtprijs. Weet dat elk gastland voor jou een
unieke ervaring in petto heeft.
Hoe inschrijven?
 Inschrijven gebeurt via lottrekking op vrijdag 18 november om 16u in de
Aula.
 Leerlingen moeten zelf aanwezig zijn. Enkel bij ziekte kan een andere
leerling jou vertegenwoordigen. Laat dit zeker weten aan een leerkracht.
 De leerling schrijft zelf zijn/haar naam op een kaartje.
 Nadat de naam van de leerling getrokken werd, kan hij/zij een project
kiezen.
Belangrijk bij het inschrijven:
 Wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, kies je een ander
project. Wil je dit niet, kan je je naam op een wachtlijst plaatsen.
 Er wordt na het aflopen van de inschrijvingen niet meer gewisseld tussen
de verschillende uitwisselingsprojecten.
 De inschrijving wordt definitief wanneer het inschrijvingsbedrag gestort
werd op de rekening van de school.
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Dit inschrijvingsgeld wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden (d.i.
in geval van overmacht) en na overleg met de directie (gedeeltelijk)
terugbetaald.

Verwachtingen als gastouder:
 Elke ouder is bereid om een gast leerling(e) op te vangen bij hem/haar
thuis.
 Elke ouder is bereid om een gast leerling(e) te voorzien van eten en
drinken. (Dit is bijvoorbeeld ook het meegeven van een picknick bij een
uitstap of geld voor een hapje en drankje)
 Elke ouder zorgt dat de gast leerling(e) op een veilige manier op school
aankomt.
Verwachtingen bij het reizen van uw zoon/dochter:
 Elke leerling engageert zich om actief deel te nemen aan alle
projectactiviteiten. Bij problemen overleg je steeds met je leerkrachten.
 Elke leerling verwittigt zijn vakleerkrachten van afwezigheid voor elke les.
Hij/Zij neemt initiatief om de gemiste lessen en toetsen in te halen.
Spreek af met medeleerlingen om foto’s van notities te delen. Stel vragen
aan leerkrachten als er extra ondersteuning nodig is.
 We verwachten dat ouders instaan voor het vervoer van en naar de
luchthaven. Hierover maken we afspraken met alle ouders zodat het
aantal keer rijden beperkt wordt. (Indien dit om organisatorische redenen
onmogelijk blijkt, vb. te weinig chauffeurs, dan wordt de extra kost van
het transport doorgerekend via de schoolrekening.)
 Elke uitwisseling wordt binnen schoolverband georganiseerd: het
schoolreglement 2022-2023 is van toepassing tijdens de hele duur van de
reis.
Noodzakelijke formaliteiten:
 Een kopie van de identiteitskaart, in te dienen bij de verantwoordelijke
leerkracht
 Een toelatingsformulier reizen als minderjarige (te verkrijgen op het
stadhuis)
 Bloedgroepkaart
 Bewijs van je ziekteverzekering die geldig is in het land waar uw
zoon/dochter naar toe reist.
 Bewijs van Covid-19 vaccinatie indien noodzakelijk (afhankelijk van de
vereisten van het gastland/ons land en de fase van de pandemie waarin
we ons bevinden bij het reizen.)
Het directieteam en de organiserende leerkrachten
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Overzicht uitwisselingen 2022-2023
Uitwisseling

Brattvag, Noorwegen (Nele
Vandorpe en Emma Verspeelt)

Colmenar, Spanje (Mike
Dewitte en Ann Cottens)

Tijdstip reizen

01/05/2023-

07/05/2023-

06/05/2023

12/05/2023

Duur reis

6 dagen

6 dagen

Duur ontvangst

6 dagen

6 dagen

Tijdstip ontvangst

05/03/2023-

?

10/03/2023
Richtprijs

€ 570

€ 450

Vervoer

vliegtuig

vliegtuig

Uitwisseling

Sachsenheim, Duitsland (Elke
Coussement en Ruben
Delafontaine)

Chieti, Italië (Hilde Lavaert en
Michelle Gaudissabois)

Tijdstip reizen

14/01/2023-

24/04/2023-

21/01/2023

28/04/2023

Duur reis

7 dagen

5 dagen

Duur ontvangst

7 dagen

5 dagen

Tijdstip ontvangst

25/03/2023–

23/01/2023 –

1/04/2023

27/01/2023

Richtprijs

€250

€

Vervoer

trein

vliegtuig
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Uitwisseling

Valdepeñas, Spanje (Nog te
bepalen)

Burdur, Turkije (Aline Pyck en
Nikita Van Ackere)

Tijdstip reizen

Eind september 2023 (volgend
schooljaar dus)

Eerste week november 2022

Duur reis

7 dagen

7 dagen

Duur ontvangst

7 dagen

7 dagen

Tijdstip ontvangst

25/03/2023–

25/03/2023–

1/04/2023 (dit schooljaar!)

1/04/2023

Richtprijs

€300

Vervoer

vliegtuig

vliegtuig

De prijs omvat de vluchten, het vervoer ter plaatse (trein, bus,…), alle
toegangsgelden in musea of bezienswaardigheden in het buitenland. Daarnaast
omvat het ook de uitstap(pen) die de leerlingen in schoolverband maken als ze
hun gast leerlingen begeleiden als deze in België zijn.
De school voorziet niet in een annulatieverzekering. Indien u dit toch voor andere
uitwisselingen ook wenst, kan u altijd op eigen initiatief een verzekering afsluiten.
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