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Excursieweek H4 en V5 –  mei 2016. 

 

Oktober 2015 

 

Beste leerling, 

 

Alhoewel het jaar nog maar net begonnen is zijn wij alweer bezig met de voorbereidingen van de 

excursieweek van de voorexamenklassen die gaat plaats vinden rond de week van 23 t/m 28 mei 2016.  

 

Ook dit jaar is er weer een ruim aanbod zodat er voor elk wat wils te kiezen valt. Het komende 

schooljaar biedt de school een keuze uit de volgende excursies. 

 

Bestemming karakter Prijs (onder voorbehoud,  afhankelijk van de groepsgrootte) 

Barcelona Cultureel/educatief € 545,00 

Londen Cultureel/educatief € 450,00 

Terschelling Sociaal/educatief € 200,00 

Torquay Sociaal/sportief € 360,00 

Berlijn Cultureel/educatief € 350,00  

Parijs Ciltureel/educatief € 500,00 

Istanbul Cultureel/educatief € 650,00 

Rome Cultureel/educatief € 820,00 voor (ex) gymnasiasten 

 

Gezien de verschillende karakters van de excursies is het van belang dat je een keuze maakt die het 

beste bij je past. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden is het belangrijk dat je de 

informatie goed leest. 

 

Om alles goed te laten verlopen hebben we een aantal afspraken op een rijtje gezet. Deze 

afspraken vind je hier onder. Lees deze aandachtig door en laat ze ook aan je ouders/verzorgers 

lezen omdat zij het inschrijfformulier mede moeten ondertekenen. 

 

Procedure 

 

1. Lees de informatie over de verschillende excursies goed door zodat je weet wat er geboden 

wordt.  

 

2. Vul het digitale inschrijfformulier in (onderaan deze brief). Je geeft hierop een 1
e

 en een 2
e

 keus 

aan. Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met o.a. de keuzevakken, 

groepsgrootte en of je al een keer naar dezelfde bestemming bent geweest (zittenblijvers).  

Geef altijd een tweede keuze aan. Als je dat niet doet, of je vult twee keer hetzelfde in, dan 

kom je automatisch onder aan de lijst te staan. 

 

3. Op het formulier moet je aangeven dat je akkoord gaat met de regels en afspraken die voor de 

excursies gelden. 

 

4. Als je het formulier hebt ingevuld krijg je een email toegestuurd.  

 

5. Druk het formulier af.  

 

6. Laat het formulier ondertekenen door je ouders. Alleen ondertekende formulieren worden in 

behandeling genomen. 

 

7. Inleveren in de blauwe brievenbus in de hal uiterlijk dinsdag 13 oktober. 

 

8. LET OP: voor de buitenlandexcursies moet een kopie van de identiteitskaart of paspoort 

worden bijgevoegd. Zonder kopie is de inschrijving ongeldig. 

 

Succes bij het maken van de keuze en ik wens jullie allemaal een fantastische excursieweek toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.J.A. van Leeuwen 

Adjunct sectordirecteur. 

 

Onderaan deze brief vind je de link naar het inschrijfformulier. 
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Afspraken excursie 2016. 

 

We gaan met een grote groep op stap. Om de week zo leuk en goed mogelijk te laten verlopen is het 

nodig om een aantal afspraken te maken waar iedereen zich aan te houden heeft.  

 

 We nemen samen deel aan een excursie en we houden rekening met elkaar.  

 

 Iedereen houdt zich aan de verzamel- en vertrektijden.  

 

 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen.  

 

 Het gebruik van alcohol en drugs zijn ten strengste verboden.  

 

 We laten gebouwen, terreinen, vliegtuig en bussen netjes achter bij vertrek.  

 

 Eventuele zelfstandige uitstapjes altijd alleen in overleg met de begeleiding.  

 

 Voor problemen kunnen de leerlingen altijd terecht bij iemand van de leiding.  

 

 Na  inlevering van het inschrijfformulier wordt er geboekt en ben je verplicht de daarbij 

behorende reissom te betalen. (uitzonderingen ter beoordeling van de schoolleiding) 

 

 Voor betaling wordt een acceptgiro door de school gestuurd. 

 

 Leerlingen die zich tijdens de reis niet aan de gestelde regels en afspraken houden kunnen, op 

eigen kosten, naar huis gestuurd worden. (ter beoordeling van de leiding) 

 

 Indien mogelijk word je bij de excursie van je 1
e

 keus geplaatst. Blijkt dit niet mogelijk te zijn 

word je bij de 2
e

 keuze ingedeeld. 

 

 Inschrijfformulieren moeten ondertekend zijn door ouders/verzorgers. 

 

 voor de buitenlandexcursies moet een kopie van de identiteitskaart of paspoort worden 

bijgevoegd. Zonder kopie is de inschrijving ongeldig. 

 

 Een annuleringsverzekering is voor eigen rekening. 

 

 De school heeft een doorlopende reisverzekering. 

 

 Leerlingen die om wat voor reden dan ook niet kunnen/willen deelnemen aan een excursie 

dienen contact op te nemen met dhr. Lokhorst voor het vwo of met dhr. Riko voor de havo. 
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Kamperen op TERSCHELLING 

 

Terschelling, of Schylge voor de kenners van het Fries, is vanaf de kop van Noord-Holland geteld het 

derde waddeneiland van Nederland en heeft een bekende naam vanwege onder andere de Brandaris, de 

cranberryteelt en het Oerolfestival. Zoals waarschijnlijk bekend is het eiland in de zomer een zeer 

populaire vakantiebestemming zowel Nederlanders als buitenlanders. Eén van de andere redenen 

waarom Terschelling bekend / geliefd is, is vanwege het bijzondere natuurlandschap; de ontwikkeling 

van dit landschap wordt streng bewaakt door Staatsbosbeheer. Het oostelijke deel van het eiland, 

genaamd ‘De Boschplaat’ is sinds 1970 een Europees Natuurreservaat. 

 

Een excursie naar Terschelling betekent helaas niet dat we een weekje op vakantie gaan. Wat we wel 

ondernemen is gebruik maken van de natuur en de mogelijkheden die het eiland biedt. Mogelijkheden 

voor het excursieprogramma zijn onder andere wadlopen (ieder dag valt bij eb de Waddenzee voor een 

deel droog), een dropping, een tocht over de Boschplaat, zeevissen, zeehonden spotten, het  maken van 

een strandvuur, strandzeilen en nog wat andere dingen. Het een en ander is afhankelijk van 

weersomstandigheden, beschikbaarheid van materiaal (vissen en zeehond spotten) en toestemming van 

de gemeente (strandvuur).  

 

Zoals de titel aangeeft is het verblijf op het eiland op basis van kamperen. We verblijven op het 

groepsterrein van een camping van Staatsbosbeheer. Deelname aan deze excursie vereist een actieve 

deelname van de hele groep: we zullen zelf tenten en toebehoren moeten regelen en op de camping zelf 

moeten koken en afwassen. Een samenwerkende en vooral sociale houding naar elkaar toe is een must!  

 

We willen je voor alles een indruk geven van het eilandleven, de cultuur en de natuuromstandigheden die 

juist dit eiland zo bijzonder maken. Als je meer informatie wilt kunt je terecht bij dhr. Van Meurs of dhr. 

Van Nes.  

Aantal deelnemers: max. 45. 

 

 

 

Sportieve kampeer excursie Torquay, Devon, Engeland 

 

Ben je sportief ingesteld en wil je fit terug komen van een excursie dan is dit echt iets voor jou.  
 

We zullen met een bus en ferry de oversteek maken en rijden naar Devon in het zuiden van Engeland. 

Daar verblijven we op een afgelegen camping in de natuur. Tijdens deze excursie ga je een week vol 

activiteit tegemoet. Hiken, kajakken, vlot bouwen, bushcraft (bv. vuur maken, veilig onderkomen 

bouwen)  en stand up paddle boarden zijn onder andere de activiteiten die gedaan worden. Daarnaast 

zullen we ook nog de stad Exeter bezoeken voor een ontspannen middag.  

 

Tijdens deze excursie staat samenwerken voorop. De activiteiten doe je samen met een groep en ben je 

samen verantwoordelijk voor het assisteren bij het koken en opruimen. 

Voor vragen over het programma of andere zaken kan je terecht bij S. Riko. 

Bij deze excursie moet je zelf een tent meenemen die je met max 4 personen kan delen.  

 

Kosten (inclusief reis, maaltijden, activiteiten onder leiding van gediplomeerde begeleiders) 

360 euro 

 

Exclusief zakgeld en avondeten op vrijdag tijdens de terugreis, reisverzekering voor bagage, mobiele 

telefoon etc. 

  



 

11090101.ex Pagina 4 

 

 

 

BARCELONA 

 

Barcelona ligt 1500 kilometer van Amsterdam en daarom hebben we   gekozen   

voor een vijfdaagse vliegreis. De exacte reisdata en vertrektijden zijn op dit 

moment nog niet bekend. Normaal gesproken vertrekken we in de 

excursieweek op maandagochtend en komen we vrijdagavond weer terug. 

Zodra duidelijk is welke leerlingen meegaan, zal de vliegreis worden geboekt 

en volgt nadere informatie hierover. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, 

moeten we zo snel mogelijk de vliegreis boeken 

 

 

 

 

Zomaar 15 redenen om voor Barcelona te kiezen…. 

 

1. De overheerlijke tapa’s 

2. Het strand en de haven 

3. De artiesten op de Ramblas 

4. Het schitterende uitzicht vanaf de Mont Juíc en de Tibidabo 

5. De verse fruitsapjes van de overdekte markt La Boqueria 

6. De kleurrijke kunstwerken van Gaudí 

7. Live music in Jazz-si 

8. De foodmarket van la Princessa 

9. De rust van het Parc Cuitadella 

10. De gezellige bruisende winkelstraten 

11. De Fontana Magica 

12. Camp Nou 

13. De Sagrada Familia 

14. Supergezellige sfeer (die we met elkaar maken) 

15. Het heerlijke weer 

 

 

 

Wat je vooraf ook moet weten: 

 Het is een intensieve excursie en je moet fit zijn en over goed schoeisel beschikken. Per dag 

lopen we gemiddeld ca. 15 km.  

 We eten een mix van Spaanse gerechten, waaronder tapa’s. Dus geen fastfood, hamburgers en 

patat. Houd hier rekening mee. 

 In de reissom zijn alle kosten voor de reis, de accommodatie, ontbijt, lunch en avondeten en het 

bezoek van de meeste attracties opgenomen. 

 We bezoeken alle historische en moderne bezienswaardigheden van Barcelona. Denk aan Parc 

Guell en Sagrada Familia. 

 Het bezoek aan Camp Nou is een onderdeel van het keuzeprogramma op donderdag en is voor 

eigen rekening. 

 Het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt tot maximaal 50. De inschrijvingen worden 

op volgorde van binnenkomst behandeld. 

 

 

Wil je meer informatie? Contactpersoon is Dhr. Koelewijn. 

 

¿Vamos a Barcelona? 

 

 

 



 

11090101.ex Pagina 5 

 

BERLIJN 

 

Als er één stad in Europa is waar je de geschiedenis van een hele eeuw op elke straathoek tegenkomt, 

dan is dat wel Berlijn, de hoofdstad van Duitsland. Jullie maken tijdens deze reis kennis met de Duitse 

geschiedenis en de huidige stad Berlijn, die op cultureel vlak een van de meest bruisende steden van 

Europa is.  

  

                    

 

 

Berlijn is een wereldstad. Er wonen 3,4 miljoenen mensen uit allerlei culturen en toch is het een heel 

compacte stad. De grootste en bekendste dingen vind je op loop- of metroafstand van elkaar. Vooral op 

jongeren oefent de stad een grote aantrekkingskracht uit. Niet voor niets zit het er altijd vol met 

backpackers “from all over the World”. 

 

Berlijn is een stad vol historie. Vroeger was het de hoofdstad van een groot keizerrijk; Hitler vestigde er 

zijn waanzinnige regeringscentrum en na de tweede wereldoorlog was er niet veel meer van over. Daarna 

werd de stad opgedeeld in vier sectoren en liep er een Muur dwars door de stad. Sinds 1989 is de stad 

weer één, maar nog steeds zie je de verschillen tussen Oost en West. 

 

             

 

Berlijn is een moderne stad. Na de eenwording in 1989 is de stad een grote bouwput geweest en er 

staan nu grote en hypermoderne gebouwen, zoals het Sony Center aan de Potsdamer Platz. Je kijkt je 

ogen uit. 

 

        

 

 

Berlijn is chic. Als we een middagje vrij hebben shoppen de dames graag bij Lafayette of in het KDW en 

de heren kijken hun ogen uit in de showrooms vol mooie Bugatti’s en Jaguars aan de schitterende straat 

Unter den Linden. 

 

Berlijn is ook aangrijpend. Vanuit de hoofdstad van het nazi-rijk werden de bevelen uitgevaardigd voor 

de vernietiging van miljoenen Joden. Het Holocaust Monument herinnert ons aan alle vermoorde Joden in 

Europa.  
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En verder? Wij bezoeken alle hoogtepunten in Berlijn, zoals het Brandenburger Tor, de Fernsehturm, de 

Reichstag, Checkpoint Charlie, het Holocaust Mahnmal, de Berliner Dom, de Gedächtniskirche, 

ondergrondse bunkers en ook het techniekmuseum, Schloss Sanssouci (Potsdam) enzovoort. ’S avonds 

bieden wij een gevarieerd avondprogramma aan, zoals een bezoek aan de bekende Matrix Club, de 

bioscoop en wij gaan bowlen.  

 

             

 

Wij reizen met de bus naar Berlijn en overnachten in een jeugdhostel. Tijdens de reis zijn alle activiteiten 

en het avondeten inbegrepen bij de prijs. Uitgezonderd zijn de lunch en de drankjes. 

 

Voor verdere informatie kunnen jullie contact opnemen met: 

 

Mevrouw S. Dertwinkel 

der@teylingen-college.nl 

 

 

Excursie ISTANBUL 
 

Data: 23 – 28 Mei 

Info: Er wonen ongeveer 500,000 Turkse mensen in Nederland. Ze zijn een onderdeel van de 

Nederlandse cultuur geworden maar weten wij genoeg over hun cultuur? Het doel van deze excursie is 

kennis te maken met het Turkse cultuur en het onderwijs systeem is Turkije. We gaan op de pad om veel 

culturele bezienswaardigheden te zien,  onder andere Topkapi Palace en Hagia Sophia. We gaan Istanbul 

vanuit Bosphorus ervaren en we gaan ook op bezoek bij twee van de meest prestigieuze universiteiten in 

Turkije! Neem je loopschoenen mee! 

 

Plan: 

Dag 1: We arriveren in Istanbul om 17:30 en gaan direct naar ons hotel. Dineren bij het hotel. 

Dag 2: Ontbijt bij het hotel. Een wandeling binnen de oude stad van Istanbul o.a. Topkapi Palace, Hagia 

Sophia, Basilica Cisterne en de Grand Bazaar. Gezamenlijke Lunch, ’s avonds eten wij samen en we zien 

de Sufi dansers. 

Dag 3: Ontbijt bij het hotel. Een Bosporus vaart tour, gezamenlijke lunch. We gaan daarna op bezoek 

naar o.a Blauwe Moskee en Sultanahmet.  ’s Avonds gezamenlijke diner luisterend naar traditional 

Turkse muziek. 

Dag 4: Een wandeling in Taxim, Istiklal en Galata Toren. Gezamenlijke lunch en vrije tijd. ’s Avonds eten 

we samen Turks in Ortakoy bij de zee. 

Dag 5: We gaan op bezoek bij Bosporus Universiteit, een van de meest prestigieuze universiteiten in 

Turkije. Na de gezamenlijke lunch, gaan we op bezoek bij de beste technische universiteit in Turkije: 

Yildiz Teknik Universiteit. 

Gezamenlijke diner bij het hotel. 

Dag 6: Terug naar Nederland om 14:30 uur. 

 

LET OP! Voor deze excursie is een visum nodig. Hierover volgt later meer informatie.  

.  

  

mailto:der@teylingen-college.nl
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Londen/Oxford 

Vertrek:   maandag 23 mei 2016 

Thuiskomst:   vrijdag     27 mei 2016 
 

 

Reisdoel  

Leerlingen maken vanuit een gastgezin kennis met Engelse cultuur, wereldstad  Londen en  

universiteitsstad Oxford. Ze gaan op ontdekkingsreis en krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze Engels 

moeten spreken; de mogelijkheid  om de Britten en hun ‘way of life’ echt te ervaren!  

 

          

Londen: history and fun.      

                                   

Programma 

De heenreis gaat via Calais-Dover en langs Canterbury. We bezoeken gezamenlijk de beroemde 

kathedraal  waarna je een uurtje kunt rondzwerven in dit leuke stadje met haar Charles Dickens-achtige 

straatjes. Rond 18.00 uur arriveer je in Londen. Hier ontvangt het gastgezin je met de maaltijd en breng 

je de rest van de avond bij hen door. Een uitgelezen kans om je Engels te oefenen! 

De volgende dagen maken we  kennis met Londen:  de stadswandeling langs alle beroemde 

monumenten en parken, zoals Buckingham Palace, Hyde Park, Westminster Abbey, Big Ben, The Horse 

Guards, Trafalgar Square,  Piccadilly Circus, St. Paul’s Cathedral  en nog veel meer.  De veelzijdigheid van 

Londen hebben we in de rest van het programma gestopt: cultuur, winkelen, reizen met de Londense 

metro, Shakespeare (we kunnen ´t niet laten), een paar van ´s werelds beroemdste musea met als 

uitsmijter op donderdag na het diner in een restaurant een bezoek aan een fantastische  musical. Enkele 

zaken waarmee we in aanraking komen: 

Diverse musea 

Londen is de thuisbasis van veel wereldberoemde kunstgalerieën en musea, van hi-tech tot traditie. 

Denk aan het British Museum, het Natural History Museum en het Science Museum of voor wie zich liever 

met de mode bezighoudt is er het Victoria & Albert Museum. 

http://www.visitlondon.com/nl/kaarten_en_gidsen/uitgestippelde_routes?ref=carousel
http://www.london.gov.uk/priorities/art-culture/trafalgar-square
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Winkelen en vrije tijd                

Londen biedt ook genoeg mogelijkheden om je vrije tijd door te brengen, faciliteiten van wereldklasse 

zoals Harrods en de bekende markten in Covent Garden en Piccadilly Circus zorgen ervoor dat je je niet 

hoeft te vervelen.  

 

Parken en tuinen 

Van de majestueuze koninklijke parken tot historische hooggelegen gronden, er zijn meer dan genoeg 

plekjes om van de frisse lucht te genieten in Londen. Het is zelfs zo dat één derde van de stad uit groene 

ruimten bestaat, zodat Londen één van de groenste hoofdsteden ter wereld is. 

 

Oxford  

We gaan een dag naar Oxford, de stad van de meest traditionele universiteit ter wereld maar ook van  

filmopnames zoals Harry Potter en de detectives Morse/Lewis…… en natuurlijk  ‘de’  roeiwedstrijd.  We 

maken een rondwandeling, bezoeken Christ Church (Harry Potter-opnames) en gaan natuurlijk  ‘het 

water op’  om te punteren.  

 

      

 

 

Theater /Musicals     

 

     

                                                                 

Gastgezinnen 

Tijdens de schoolreis naar Londen logeren de leerlingen met twee, drie of vier leerlingen in een gastgezin. 

De verzorging in de gastgezinnen is op basis van vol pension. Als wij ‘s avonds buiten de deur eten krijgen 

de leerlingen een extra lunchpakket. Bij de verdeling  wordt rekening gehouden  met allergieën en speciale 

diëten. De eerste maaltijd is een warme maaltijd op de avond van aankomst, de laatste is het lunchpakket 

op de dag van vertrek.  

 

Voor verdere informatie kunnen jullie contact opnemen met: mw. A. van Kesteren-Geurts 

KTG@teylingen-college.nl 

Het theater in Londen is misschien wel het beste ter 

wereld. Als je van West  End musicals houdt, of van 

Shakespeare, toneelstukken en alles wat maar met theater 

te maken heeft, dan kun je je hart ophalen tijdens het 

hoogtepunt van onze schoolreis: een bezoek aan één van 

die sprankelende musicals in  West End.  

 (We weten niet of de afgebeelde musicals in mei 2015 
nog draaien) 

mailto:KTG@teylingen-college.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1-3mVbyIbsXi9M&tbnid=L-0UQi7ZchdmYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.britannia-picture.com/London/134&ei=qWQ9Uqb2EIfI0AW9w4CgDQ&bvm=bv.52434380,d.d2k&psig=AFQjCNE5Aicz0V2dM_qWeF_kBIeyjOpkUQ&ust=1379841549391605
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Vze_q_PUmz7AM&tbnid=g4vIsiAJ8WCbUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visitlondon.com/things-to-do/place/77552-piccadilly-circus&ei=lGY9UtisEIfL0AWeiIHgCw&bvm=bv.52434380,d.d2k&psig=AFQjCNFzTo0tmEk9FZhYAPzmEwDCWMYO_Q&ust=1379842056687691
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I2uebEgfCI78lM&tbnid=0Cdkp3CA8hk3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.girlscene.nl/p/2156/harrods_in_londen&ei=oWg9UpjBCObw0gWwwoDICw&bvm=bv.52434380,d.d2k&psig=AFQjCNFBW-mrt9EjUaNTCTH10Q4BJ20VNA&ust=1379842580650214


 

11090101.ex Pagina 9 

 

inschrijfformulier 

Parijs 

 

Dit jaar gaan we naar Parijs!  

 

De excursie duurt van maandag tot vrijdag, we reizen met de Thalys, die ons in 

3,5 uur naar het Gare du Nord brengt. We verblijven in een hotelletje net 

buiten de Périphérique. 

In Parijs zullen we natuurlijk de grote monumenten, musea, parken en 

verschillende stadswijken bezoeken (veelal te voet, maar ook met de 

supersnelle métro); we maken een rondvaart over de Seine en besteden 

aandacht aan de diversiteit aan architectuur en cultuur.  

Ook is er tijd voor je eigen ‘programma’, iedereen bereidt in een kleine groep een bezoek of wandeling 

voor naar eigen keuze. Ook mag  je één dagdeel zelf invullen met bv het beklimmen van de Eiffeltoren of 

het brengen van een bezoek aan de grote warenhuizen of een avondje dansen langs de Seine of, als je 

interesse daar ligt: het Stade de France. 

 
 

 

ROME 

 

 

Het programma voor Rome is speciaal bestemd voor het Gymnasium.  

Inschrijving staat open voor gymnasiumleerlingen en voor leerlingen die t/m klas 3 in het gymnasium 

zaten. Voor meer informatie over het programma kun je je richten tot mw. Van der Ven of mw. Tan.  

 
 
 

 

 

 

http://www.formdesk.com/leeuwenhorst/excursies

