Ubbergen, 25 juni 2018

Betreft: aankondiging uitwisseling klas 3

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen klas 2,
Notre Dame vindt het belangrijk om een uitdagend internationaliseringsprogramma aan te bieden. Wij
hebben de sterke overtuiging dat het goed en leerzaam is om met onze leerlingen de landgrens over
te gaan en hen zo uit hun comfort zone te laten stappen. Tijdens zulke interculturele ontmoetingen
zullen zij het niveau van hun Engels verbeteren, daarnaast leren ze een Europese stad beter kennen
en zullen zij veel gezelligheid ervaren.
Komend jaar zit uw zoon of dochter in klas 3 en wij bieden in dit jaar de mogelijkheid om deel te
nemen aan een internationale uitwisseling. De bestemmingen die wij aanbieden in het kader van
uitwisseling zijn: Blanes (Spanje), Mallorca (Spanje), Szeged (Hongarije), Kaunas (Litouwen) en Lecce
(Italië). Tevens is er de mogelijkheid om af te zien van deelname, dan dient uw kind een alternatief
programma in Kranenburg te volgen.
Voor de uitwisselingen geldt het volgende:







De leerlingen zullen van 15 t/m 22 februari 2019 in het buitenland verblijven. Bestemming
Litouwen werkt met afwijkende data: 1 t/m 8 februari zullen de leerlingen daar te gast zijn.
Ze verblijven individueel in hun gastgezin, een duo-plaatsing is niet mogelijk.
De leerlingen zullen van 5 t/m 12 april 2019 hun buitenlandse gast ontvangen. Notre Dame
organiseert hiervoor een programma.
De kosten voor een uitwisseling bedragen rond de €400,- per persoon.
De kosten voor deelname aan het programma Kranenburg bedragen rond de €125,- per
persoon.
De leerlingen reizen per vliegtuig.

Het organiseren van een uitwisseling is een complexe aangelegenheid. Daarom attenderen wij u op
het volgende:







We werken met een deadline: inschrijven dient te gebeuren vóór of uiterlijk dinsdag 4
september 2018.
Een inschrijving is alleen volledig wanneer het volgende is aangeleverd bij de mentor:
o Het schema op de laatste pagina van deze brief;
o Een handtekening van minimaal één ouder/ verzorger;
o Een kopie van een identiteitsbewijs, met geldigheid tot minimaal 1 maart 2019.
Een leerling kan alleen aangeven óf hij/zij wilt deelnemen aan de uitwisseling. De
organisatie bepaalt waar de leerling naartoe zal gaan en met wie hij/zij geplaatst wordt.
Wanneer u als ouder een handtekening plaatst, zult u een factuur ontvangen voor de reis.
Ook als plots wordt besloten om uw zoon/dochter toch niet deel te laten nemen.
Wordt de deadline genegeerd, dan gaat de organisatie ervanuit dat er geen interesse is in
de aangeboden uitwisseling en zal de leerling automatisch het alternatieve programma in
Kranenburg volgen.

In de organisatie van alle internationaliseringsprojecten voor schooljaar 2018- 2019 is verder een
noviteit te noemen: alle informatie zal verspreid worden via een externe website: www.nddainternationalisering.nl . Deze website is dé bron van informatie voor leerlingen en ouders. Hier kunt u
alle relevante informatie nalezen, waaronder een lijst met veelgestelde vragen.
Tevens zal er regelmatig melding worden gemaakt van belangrijk nieuws in ons Webazine, de link
hiernaartoe ontvangt u als ouder/ verzorger tweewekelijks. Vanzelfsprekend organiseren wij in januari
2019 een ouderavond waarin onder andere het programma zal worden toegelicht.
De coördinatoren van de Internationalisering zijn Elisabeth Leenders en Willemijn Burgers. Heeft u
een vraag of een opmerking, dan kunt u Willemijn Burgers een mail sturen: w.burgers@notredame.nl.
Wij verheugen ons nu al op een gezellig en leerzaam internationaliseringsjaar!

Met vriendelijke groet,
Mede namens Elisabeth en Willemijn,
Jeanine Petronilia
Afdelingsleider klas 3-4-5

AANMELDING VOOR UITWISSELING KLAS 3

2018 – 2019

Stappenplan:
1. Vul onderstaand schema volledig in.
2. Maak een keuze: deelname uitwisseling of deelname aan het programma in Kranenburg.
3. Maak een kopie van jouw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en voeg dat bij dit
formulier.
4. Laat dit formulier tekenen door één van jouw ouders/ verzorgers.
5. Lever het in bij jouw mentor: UITERLIJK DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018.
Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
NAAM:

LEERLINGNUMMER:
KLAS:

3

MENTOR:
ADRES:

MOBIEL TELEFOONNUMMER:
BIJZONDERHEDEN:

Ik wil op de volgende manier deelnemen aan een interculturele ontmoeting in 2019:
o

Uitwisseling*

o

Programma in Kranenburg

*Zoals in de brief te lezen is, bepaalt de organisatie de bestemming en groepssamenstelling. Bij deelname aan
de uitwisseling verklaart u tevens een leerling onderdak te kunnen bieden van 5 t/m 12 april 2019.

Handtekening ouder(s) voor akkoord:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

