
UITWISSELING MARIENGYMNASIUM BOCHOLT -    

TEYLINGEN COLLEGE LEEUWENHORST 

 

 Mariengymnasium is partnerschool  sinds 2008 (sindsdien uitwisseling) 

 Bocholt ligt vlak bij de Nederlandse grens op 2 á 3 uur reizen van 

Noordwijkerhout (met bus of trein) 

 Alle Duitse deelnemers leren Nederlands op school, alle Nederlandse 

deelnemers hebben Duits in de bovenbouw in hun pakket 

 Iedere deelnemer neemt aan beide onderdelen deel (reist én ontvangt)  

 Voertaal in Bocholt is Duits, voertaal in Noordwijkerhout is Nederlands 

 Taal, mensen en cultuur (beter) leren kennen staan centraal 

 Programma met veel workshops in en rond de school; insteek is de  

samenwerking van Nederlandse en Duitse leerlingen 

 Dagexcursies naar Ruhrgebied en Leiden    

 Bezoeken duren van maandag t/m vrijdag en vinden tijdens één 

schooljaar plaats; volgende datum van reis naar Bocholt:  

Maandag 14 t/m vrijdag 18 september 2015 

Tegenbezoek van Duitse delegatie aan Noordwijkerhout in april 2016   

 Verblijf in gastgezinnen 

 Kosten voor beide bezoeken rond € 100 incl. reis- en entreekosten 

 

Contact: dhr. Schmermbeck (smk@teylingen-college.nl)  

 

 

 

mailto:smk@teylingen-college.nlk


Goede redenen om deel te nemen: 

 

 

 Verbetering Duitse taalvaardigheid 

 Betere kennis van Duitsland (mensen, school,  

gastgezinnen, eten en drinken, tradities etc.) 

 Voertaal Duits én Nederlands! 

 Dichtbij Nederland daardoor korte reistijd en lage kosten 

 Uitwisseling omvat twee projectweken 

 Nieuwe contacten / vriendschappen 

     

 



Verslag van laatste uitwisselingsweek in april 2015: 

“Leerzame en zonnige week in Bocholt” 

Eind april bezochten al weer voor de zevende keer een 

tiental Leeuwenhorst-leerlingen uit 4 Havo en 4 VWO onze 

Duitse partnerschool in Bocholt. 

Dit was het tweede gedeelte van deze uitwisseling: aan het 

begin van het schooljaar verbleef een Duitse 

leerlingengroep van het Mariengymnasium vijf dagen in 

Noordwijkerhout. 

 

Nu reisde dus de Nederlandse delegatie per trein naar onze partnerschool vlak over de grens bij 

Winterswijk. Altijd spannend om een week lang in een Duitstalige omgeving en in een Duits 

gastgezin te vertoeven. Maar uiteraard ook een uitgelezen mogelijkheid om de Duitse taal en 

cultuur nog beter te leren kennen. 

 

Na wat problemen met de Nederlandse spoorwegen ('seinstoring'...) kwamen wij met een half uur 

vertraging op station Aalten aan waar Duitse gastouders ons met de auto ophaalden en naar Bocholt 

reden. In de school wachtten al de Duitse leerlingen op ons en volgde de begroeting door de 

directeur van het Mariengymnasium, de heer Flüchter. Op het schoolplein startten daarna een 

aantal teambuildingsactiviteiten waarbij een goede samenwerking van de Duitse en Nederlandse 

leerlingen vereist was. Daarna was het tijd om naar de Duitse gastgezinnen te vertrekken om deze 

te leren kennen. Dat Bocholt in een landelijkeomgeving ligt werd vooral Erik gauw duidelijk want hij 

woonde deze week op een melkveeboerderij... 

 

De volgende dag maakten wij onder leiding van een docent Biologie en met prachtig weer een 

fietstocht naar een mooi natuurgebied. Wij zagen o.a. een ooievaarsnest en waterbuffels. Na de 

lunch volgde een workshop kunst waarbij de leerlingen gevraagd werden het portret van hun 

partner te tekenen. Wij sloten deze dag af met een gezellig partijtje bowlen. 

 

Woensdag was de excursiedag en gingen wij per trein en bus naar de Gasometer in Oberhausen waar 

wij een tentoonstelling en een lichtinstallatie bekeken en op het dak in 125 meter hoogte van een 

prachtig uitzicht over het Roergebied konden genieten. Na wat shopping-tijd in het reusachtige 

winkelcentrum Centro reisden wij terug naar Bocholt. 

 

Donderdagochtend maakten de Nederlandse leerlingen kennis met Duitse lessen. Dat betekende 

vroeg uit de veren (de eerste les op het Mariengymnasium begint om 7.55 uur...) en aanschuiven in 

de klaslokalen van het Mariengymnasium. De verschillen met de lessen in Nederland zijn groot en 

dat konden de Leeuwenhorst-leerlingen nu van dichtbij ervaren. 

De laatste avond begon met een gezamenlijk 'pizza-dinner' op school. Hierna presenteerden alle 

leerlingen in gemengde groepen de weekopdracht. Dit gebeurde in vorm van filmpjes, foto's en 

tekst (in het Duits!). 

 

Moe maar met veel leuke herinneringen en ervaringen stapten wij vrijdagochtend na de evaluatie 

en een emotionele afscheid van onze Duitse vrienden weer in de trein voor de terugreis. En als een 

Nederlandse deelnemer dan in de trein spontaan "Entschuldigung" in plaats van "Sorry" zegt ga je als 

docent Duits na een geweldige week met een leuke leerlingengroep met een zeer voldaan gevoel 

naar huis. 

 

www.teylingen-college.nl/nieuws-leeuwenhorst/nieuws-leerlingen/686-leerzame-en-zonnige-week-

in-bocholt  
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