
 

 

Zwolle, 10 september 2019 

 

Onderwerp: Uitwisselingen klas 4 

 

Beste leerling van klas 4, 

 

Zoals je misschien weet worden er in de vierde klas uitwisselingen georganiseerd met:  

 het Rückertgymnasium in Düsseldorf, Duitsland  

 Abbaye de Flône, Institut de l’Instruction Chrétienne in Flône, België.  

De data (voor zover bekend) voor de uitwisselingen in dit schooljaar zijn als volgt: 

 13 t/m 16 november 2019 naar Flône en waarschijnlijk in maart in Zwolle. 

 Begin december 2019 naar Düsseldorf en in april/maart in Zwolle.  

De uitwisseling met Düsseldorf wordt begeleid door mevrouw Lelifeld en de uitwisseling 

met Flône door mevrouw Broekman. 

 

Een uitwisseling houdt in dat je een halve week naar het buitenland gaat en dat je een 

halve week gasten uit het buitenland ontvangt. In het buitenland word je ondergebracht 

in een gastgezin, je loopt een paar uur mee op een Duitse of Belgische school en er 

worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd (o.a. leuke excursies). Het is een 

unieke gelegenheid om te zien hoe het er op een buitenlandse school en in een 

buitenlands gastgezin aan toegaat. 

 

Duits en Frans zijn de voertalen bij de uitwisseling en het is daarom voor leerlingen met 

Duits en Frans in het pakket een fantastische kans het geleerde in de praktijk te brengen. 

Je kunt je echter ook opgeven als je  geen van deze vakken hebt. Aan elke uitwisseling 

kunnen maximaal 10 tot 12 leerlingen deelnemen. Wie zich opgeeft ontvangt bij het 

tegenbezoek de Duitse of Belgische gast in het gezin. Er wordt dan verwacht, dat je 

bereid bent om zoveel mogelijk Duits of Frans te spreken en dat  je actief en positief 

betrokken bent bij het programma in Zwolle.  

Bepalend voor de selectie is de volgorde van inschrijving en het feit of je wel of geen 

Duits of Frans in je vakkenpakket hebt; leerlingen met die vakken hebben namelijk 

voorrang.  

 

De kosten voor de uitwisseling bedragen € 175,- per leerling. Als in een later stadium 

wordt afgezien van (verdere) deelname vindt in principe geen (gedeeltelijke) restitutie 

plaats. 

Je kunt je tot en met woensdag 25 september via DEZE LINK inschrijven voor de 

uitwisseling. Tijdens de ouderavond op 12 september zal nog een korte presentatie 

gegeven worden over de uitwisselingen. 

 Vraag voor opgave altijd eerst toestemming aan je ouders! Je krijgt z.s.m. na de 

deadline een mail met de definitieve deelnemerslijst en er zal een aparte mail worden 

gestuurd met de rekening die betaald kan worden via WisCollect. 

 

Heb je vragen?  Neem dan contact op met één van de begeleidende docenten via 

bbroekman@celeanum.nl of alelifeld@celeanum.nl.   

Een uitwisseling is een fantastische ervaring. Schrijf je dus snel in! 

 

mw. B. Broekman      mw. A. Lelifeld 
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