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Internationale uitwisselingen  2018-2019 
 
Algemene voorwaarden en spelregels voor deelname. 

 
1. Deelnemers moeten in het schooljaar 2018-2019 in leerjaar 4 zitten.  Alleen voor het YET-project 

kunnen ook leerlingen uit hogere klassen inschrijven.  
2. In het buitenland verblijven de deelnemers in gastgezinnen. 
3. Het gezin van een  deelnemende  leerling zal als  gastgezin optreden bij het tegenbezoek van de 

partnerschool.    
4. Deelnemers zijn verplicht  in de periode voorafgaande aan de uitwisseling  voorbereidende 

bijeenkomsten bij te wonen. Deze bijeenkomsten vallen buiten de lessen.  
Ook voor de ontvangst van de  partnerschool in Nederland  zijn er voorbereidingsbijeenkomsten.  

5. Tijdens de uitwisseling  vervallen de reguliere lessen en volgen de deelnemers een speciaal 
programma.  

6. Het gebruik van alcohol en drugs zijn tijdens het hele programma ten strengste verboden.  
7. Leerlingen die zich tijdens de uitwisseling  niet aan de gestelde regels en afspraken houden kunnen, 

op eigen kosten, naar huis gestuurd worden. (ter beoordeling van de leiding) 
8. De eigen bijdrage dient z.s.m. na ontvangst van de factuur  overgemaakt te worden. 
9. Een annuleringsverzekering is voor eigen rekening. Bij terugtrekking van deelname waarbij geen 

beroep kan worden gedaan op de annuleringsverzekering, kan alleen restitutie van de eigen 
bijdrage plaatsvinden  indien er vervanging gevonden wordt.  

10. De school heeft een doorlopende reisverzekering.  
 

11. Inschrijfprocedure:  
- 23 mei Inschrijving via de website geopend 

 Geef altijd een 1ste en een 2e keuze aan. 
 Als je twee maal dezelfde uitwisseling opgeeft wordt de inschrijving niet in 

behandeling genomen.  
 Voor Japan en China moet een apart motivatieformulier worden ingeleverd bij 

dhr. Draijer. 
- 30 mei: Sluiting inschrijving 

 Indien mogelijk worden deelnemers bij de uitwisseling van je 1e keus geplaatst. 
Blijkt dit niet mogelijk te zijn dan word je bij de 2e keuze ingedeeld.  Er is voor 
iedere uitwisseling een beperkt aantal  plaatsen. Bij overschrijving van intekening 
zal selectie plaats vinden.  

- 5 juni:  Eerste indeling bekend.  
Na de eerste indeling kan er een korte periode gereageerd worden. 
Wijzigingsverzoeken hebben de meeste kans als je SAMEN met iemand een ruil 
voorstelt.   

- 8 juni: 12.00 uur: Sluiting reactie termijn 1ste indeling.   
- 11 juni: 2e Indeling bekend.  

Na de tweede indeling moet een definitief, door ouders ondertekend  
inschrijfformulier samen met een kopie van het paspoort worden ingeleverd. 
Wijzigingen zijn niet meer mogelijk.  

- 15 juni: Deadline definitieve inschrijving.   
 
LET OP!  

- Bij niet tijdig reageren/inleveren wordt men van de lijst gehaald.  Aangezien een aantal 
uitwisselingen al vroeg in het jaar plaatsvindt zien we ons genoodzaakt om deze planning 
strikt aan te houden, zodat de nodige boekingen e.d. tijdig kunnen worden gemaakt.  

- Na  inlevering van het definitieve inschrijfformulier wordt er geboekt en ben je verplicht de 
daarbij behorende reissom te betalen. (uitzonderingen ter beoordeling van de schoolleiding) 



Uitwisselingen 2018-2019 

Uitwisseling El Pinoso (Alicante, Spanje) 

Culturele Identiteit 

Door het leven in de wederzijdse  families en het exploreren van elkaars dorp en regio leer je: 

- dat cultuur niet ophoudt bij de grens van een land

- dat cultuur ook een persoonlijke beleving is

- dat cultuur niet alleen iets is dat je aan de buitenkant ziet

Door middel van het samenwerken aan verschillende projecten (geschiedenis, economie en kunst) 

leer je elkaars grenzen verkennen en verschillen en overeenkomsten waarderen. 

Praktische informatie: 

7/8dagen 

- Bezoek Nederland : najaar/voorjaar  7/8 dagen

- Doelgroep: vierde klas

- Aantal deelnemers: 10-12

- Bezoek Spanje : voorjaar/najaar

- Eigen bijdrage: 475 euro 

Betrokken scholen: 

- Teylingen College Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

- Instituto de Educación Secundaria (IES)  José Marhuenda Prats, El Pinoso (Alicante)

Contactpersoon: 

Mw. D.Steegers (e-mail: d.steegers@teylingen-college.nl)



 
Uitwisselingen 2018-2019  
  
Bocholt, Duitsland 

“Leer je buur(land) beter kennen” (Bocholt/D)  

  

 
 
  
Thema: Kennismaking (cultuur, sociaal) met Duitsland en Duitse leerlingen  
 

● Opzet/kenmerken:  
● Partnerschool sinds 2008 
● Voertalen Duits én Nederlands 
● Twee uitwisselingsweken van maandag t/m vrijdag 
● Verblijf in gastgezinnen 
● Reis per trein 
● Workshops en activiteiten binnen én buiten school (excursies) 
● Kleinschalig (+/- 10 deelnemers per school) 

 
Deelnemende scholen: 

- Mariengymnasium Bocholt 
- Teylingen College Leeuwenhorst 

 
Praktische informatie 

- Doelgroep: Leerlingen 4 havo/vwo (Duits in de onderbouw gevolgd) 
- Aantal deelnemers: 8-10 leerlingen 
- Bezoek Noordwijkerhout: 8 t/m 12 oktober 2018 
- Bezoek Bocholt:  11 t/m 15 februari 2019 
- Eigen bijdrage: € 120,- (in totaal voor beide weken) 

 

Contactpersoon: 
Dhr. F. Schmermbeck (smk@teylingen-college.nl) 

                



 
Uitwisselingen 2018-2019  
  

Sigmaringen, Duitsland 
 
Regional Heritage on your smartphone 
 

 
 
Thema: cultureel erfgoed 
Cultureel erfgoed: sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat 
kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en 
landschappen. 
 
Opzet conferentie: 

- internationaal samengestelde groepjes kiezen een onderwerp 
- informatie inwinnen over het onderwerp (internet, rondleidingen, audiotours, etc.) 
- leerlingen maken een audiotour. Je maakt gebruik van de app: http://izi.travel.nl/ 

 
Deelnemende school: 

- Bertha Benz Schule (Sigmaringen, Duitsland) 
 
Praktische informatie: 

- Doelgroep: Leerlingen 4 havo/vwo 
- Conferentie in Nederland: Februari 2018 
- Conferentie in Duitsland: Oktober 2018 
- Eigen bijdrage: € 375,- 

 
 
Contactpersoon: 
Dhr. van Empel 
r.v.empel@teylingen-college.nl  
 

http://izi.travel.nl/
mailto:r.v.empel@teylingen-college.nl


 
Uitwisselingen 2018-2019  
  

Lodève, Zuid-Frankrijk   

  

               
 
 
Thema: Best of both worlds. 
 
Leerlingen doen een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen beide landen. Frankrijk 
ligt geografisch gezien niet ver van ons vandaan, maar toch zijn de culturele, economische, dagelijkse 
en schoolgerelateerde verschillen enorm. 
Buiten de uitwisseling als doel op zich, horen ook bij déze uitwisseling een thema en een 
eindproduct. 
 
 
Praktische informatie 

- Doelgroep: leerlingen uit 4 HAVO en 4 VWO  
- Aantal deelnemers: ongeveer 15 
- Bezoek Frankrijk: 07-10-2018 / 14-10-2018  
- Bezoek Nederland: maart/april 2019  
- Eigen bijdrage: € 375,- 

 

- Betrokken scholen: Lycée Joseph Vallot ( Lodève) & Teylingen-College Leeuwenhorst 

(Noordwijkerhout) 

 

Contactpersoon: 
Astrid A. Abrahamse.   

a.abrahamse@teylingen-college.nl 

 



 
Uitwisselingen 2018-2019  
  

Stranda, Noorwegen  

  

Regional heritage on your smart phone (Noorwegen)  

  
Thema: cultureel erfgoed in de regio. 

Cultureel erfgoed: Sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat 

kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en 

landschappen. 

 

Opzet conferentie: 

- Internationaal samengestelde groepjes kiezen een onderwerp 

- Informatie inwinnen over het onderwerp (internet, interviews enz.) 

- Leerlingen maken een audiotour. Je maakt gebruik van de app van https://izi.travel/nl 

 
Praktische informatie 

- Doelgroep: leerlingen 4havo/4vwo  
- Aantal deelnemers: 8 leerlingen  
- Bezoek Noorwegen     26 september t/m 3 oktober  
- Bezoek Nederland februari 2019  
- Eigen bijdrage:                 € 375,-  

 

Betrokken scholen: 

- Stranda vidaregåande Skule   Noorwegen (Stranda)  
- Instituto de Educación Secundaria (IES)  José Marhuenda Prats, El Pinoso (Alicante)  

Contactpersoon:  

- Dhr. Hermans hms@teylingen-college.nl  

https://izi.travel/nl
https://izi.travel/nl
mailto:hms@teylingen-college.nl


 
Uitwisselingen 2018-2019  
  

Oulu, Finland 

YET: Youth European Theatre  

 

 
 
YET staat voor “Youth, Europe and Theatre”, het beroemde internationale theaterproject van onze 
school. 
  
Ieder jaar wordt er door een groep leerlingen van onze school samen met leerlingen uit andere 
landen hard gewerkt om een theatervoorstelling op de planken te zetten. De afgelopen jaren is er 
gespeeld in Griekenland, Italië , Finland en natuurlijk in Nederland.  De voorstellingen zijn iedere keer 
weer prachtig en voor veel leerlingen van onze school zijn dit dan ook  onvergetelijke ervaringen. 
  
De 20e editie van ons project vindt plaats in Oulu, Finland van 8 -22 februari 2019. 
  
Je kunt aan YET meedoen als acteur, musicus, decorbouwer, technicus of als lid van het media team 
(reporter, filmer, fotograaf of webbouwer). Er zijn veel taken te verdelen. 
Het maximum aantal deelnemers is 25,  Indien er meerdere aanmeldingen binnen komen zijn wij 
helaas genoodzaakt een selectie te maken.  
 
 
Praktische informatie YET 

- Doelgroep: Klas 4 of hoger  
- Aantal deelnemers: 25 leerlingen 
- Bezoek Finland 8 - 22 februari 2019  
- Bezoek Nederland Er vindt geen tegenbezoek plaats in hetzelfde jaar.  
- Eigen bijdrage: € 495,- 
- Betrokken scholen: Oulun Suomalaisen Yhtheiskoulun Lukio, Oulu, Finland 

 
Zie bijgaande flyer voor meer inforamtie of kijk op www.yet.nu. 
 

Contactpersoon: 
Mw. P. van Eeden (p.v.eeden@teylingen-college.nl 

http://www.yet.nu/


 
Uitwisselingen 2018-2019  
  

Hirado, Japan  

                     
            JAPAN      HIRADO 

 
De doelstellingen voor deze uitwisseling zijn: 

- op een zo intensief mogelijke manier leren kennen van elkaars cultuur/cultureel 
erfgoed/gewoontes/tradities/dagelijks leven/schoolleven 

- het verhogen van de kwaliteit van onderwijs door middel van directe contacten die een 
bijdrage leveren aan één of meer vakken. 

 
De uitwisseling bestaat uit twee delen. De Japanse leerlingen zullen een keer hier op bezoek komen 
en de Nederlands leerlingen zullen afreizen naar Japan. Beide bezoeken zullen 12 tot 14 dagen in 
beslag nemen. 
Deelnemers verblijven in het gastgezin  van de leerling waar zij aan gekoppeld zijn gedurende dit jaar. 
 
De samenwerking tussen Noordwijkerhout en de gemeente Hirado heeft een lange geschiedenis en is 
gebaseerd op de bijzondere historische banden van deze stad met Nederland.  Dit gaat helemaal 
terug tot de VOC tijd.  Sporen van de Nederlandse invloeden zijn nog duidelijk te zien in Hirado. 
 
Praktische informatie Japan 

- Doelgroep: Klas 4 of hoger (aansluitend bij secondary high in het buitenland).  
- Aantal deelnemers: 12 leerlingen 
- Bezoek Japan 11 t/m 23 oktober 2018 
- Bezoek Nederland februari/maart 2019 
- Eigen bijdrage: €950,- 

Betrokken scholen: 

• Hirado Senior Highschool 

• Hokusho Agricultural School 

• Yukokan Senior Highschool 

 

Voor deze uitwisseling moet je ook het aparte motivatieformulier invullen! 

 

Contactpersoon: Dhr. R. Draijer (r.draijer@teylingen-college.nl) 



 
Uitwisselingen 2018-2019  
  

Xiamen,  China   

  

                                                     
 

Doelstellingen:  Op een zo intensief mogelijke manier leren kennen van elkaars cultuur/cultureel 

erfgoed/gewoontes/tradities/dagelijks leven/schoolleven 

 
China,  je kunt er bijna niet meer omheen. 
Economisch, politiek en cultureel is het land de afgelopen decennia uitgegroeid tot een wereldmacht. 
Het is een land met een lange geschiedenis en een complexe taal. Ebn een land waar compleet 
andere normen en waarden gelden. Ook in het onderwijs zijn de verschillen groot.. Een land dus dat 
Nederlandse leerlingen uitdaagt en ze in staat stelt interculturele vaardigheden te ontwikkelen en toe 
te passen. Een uitwisseling met China is niet alleen de ervaring van je leven, maar vooral ook een 
belevenis die je lang bij zal blijven en waar je veel van leert. 
 
Xiamen  (IPA: [ɕjâmə̌n]) is een stad in de Chinese provincie  Fujian. De oude naam is Amoy. De stad 
wordt voor het eerst genoemd in 1394 en dateert uit de Ming-dynastie. Er wordt hier een vorm van 
Minnanhua gesproken. Het klimaat is er subtropisch, wat betekent dat het er warm is en dat er natte 
periodes zijn. 
Xiamen is na Fuzhou, met ruim 3,5 miljoen inwoners, de grootste stad van de provincie. Het was een 
van de vier eerste Speciale Economische Zones, opgericht in 1980 en kende daardoor een enorme 
bevolkingstoename en economische groei. 
 
Voor het programma wordt er gezocht naar balans tussen het volgen van lessen op school (zoveel 
mogelijk samen met de buddies), culturele en inhoudelijke uitstapjes. 
 
Praktische informatie 

- Doelgroep: 4H en 4V (5V ll met Chinees) 
- Aantal deelnemers: max. 20 
- Bezoek 9/10 dagen (incl reistijd) 
- Bezoek Nederland ong. een week 
- Eigen bijdrage: € 1400,- 

Betrokken scholen: Xiamen school nr 6 

Voor deze uitwisseling moet je ook het aparte motivatieformulier invullen!  
 

Contactpersoon: 
dhr. R. Draijer: djr@teylingen-college.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Fonetisch_Alfabet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fujian_(China)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ming-dynastie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minnanhua
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minnanhua
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fuzhou_(Fujian)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciale_Economische_Zone_(China)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980



	Flyer Internationalisering 2018-2019
	voorwaarden Uitwisseling  2018-2019
	Kopie van ALICANTE  Flyer FORMAT uitwisselingen 2018-2019
	Flyer uitwisseling Bocholt 2018-2019.docx (1)
	Sigmaringen Flyer FORMAT uitwisselingen 2018-2019
	Lodève Flyer FORMAT uitwisselingen 2018-2019
	Noorwegen Flyer uitwisselingen 2018-2019
	YET FORMAT Flyer uitwisselingen 2018-2019
	Japan Flyer uitwisselingen 2018-2019
	China FORMAT uitwisselingen 2018-2019
	Motivatieformulier china, Japan

