
 

Betreft: internationaal project in klas 5 
 
Beste leerling in klas 5, beste ouders/verzorgers, 
  
Van 8 november t/m 15 november a.s. organiseert het Gymnasium Celeanum een internationaal 
project met als thema ”Temptations” voor leerlingen in klas 5 (project-beschrijving volgt nog). 
 
Waarom deelnemen aan dit project? Door globalisering is er een aantal zaken die de leefwereld 

van de leerlingen van nu anders maken dan van een aantal jaar geleden. Leerlingen komen 

immers steeds sneller in aanraking met andere samenlevingen en culturen. Verschillen in 

cultuur zijn niet altijd direct te begrijpen. Wij vinden het van belang dat leerlingen hierover met 

elkaar in gesprek gaan en in gesprek blijven.  

 

Daarnaast maken de leerlingen van nu deel uit van een internationale arbeidsmarkt. Waar de 

arbeidsmarkt vroeger vaak ophield aan de grens, is het in een steeds meer samenwerkend 

Europa makkelijker geworden om in het buitenland te werken. Wij vinden het een grote 

meerwaarde dat leerlingen op de hoogte zijn van de verschillen in kennis en kunde door de 

verschillen tussen onderwijssystemen te zien en daarvan te leren. 

 

Al deze zaken komen aan bod in dit internationaliseringsproject. En naast het feit dat het project 

leerzaam is, is het elk jaar ook hartstikke leuk! Leerlingen op de reünie gaven aan de 

internationaliseringsreis, na de Romereis, de activiteit was waar zij met het meeste plezier aan 

terugdenken.  

 
De volgende scholen zijn uitgenodigd: 

 ‘Marii Dabrowskiej’ uit Komorow (Polen)  

 ‘Vlaicu Voda’ College uit Curtea de Arges (Roemenië) 

Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel leerlingen uit het buitenland naar 
Nederland komen kunnen we ook nog niet inschatten hoeveel leerlingen kunnen deelnemen 
aan het project. We willen nu graag weten wie er interesse heeft in deelname aan het project 
en we proberen altijd zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen.   
 
Als je deelneemt aan het project verwachten we dat je tijdens de projectweek een buitenlandse 
gast in huis neemt en vervolgens ga je in het voorjaar op tegenbezoek naar een van de 
deelnemende landen. Er wordt door de commissie internationalisering geloot waar je naar toe 
gaat. We proberen zoveel mogelijk je eerste keus te honoreren. 

 
De kosten van de totale uitwisseling zullen € 350,00 euro bedragen. Daarvan betalen we o.a. het 
programma in Zwolle, de reis naar Schiphol per bus of trein, de vliegtickets en eventueel vervoer 
van de luchthaven naar de school. Tijdens de ouderavond op donderdag 5 september zal er een 
korte voorlichting zijn over het internationale project in klas 5. 
 
Je kunt je inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen. Dit doet u door op DEZE LINK 
te klikken. Op Magister Elo kunt u ook de overige informatie vinden.   
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 15 september.  
 
Enkele voorwaarden 
Als je je na de inschrijving en betaling terugtrekt vindt er geen restitutie plaats. We willen er ook 
nadrukkelijk op wijzen dat opgave inhoudt dat je aan beide delen van de uitwisseling deelneemt. 
Denk dus van tevoren goed na over de praktische consequenties. Er zijn geen extra 
herkansingsregelingen voor leerlingen die aan de uitwisseling meedoen en je bent zelf 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8WtZpNGA24RMmkweQ9x_wLBUMzdLTFAyM1JXRjJDVzlXMUlSS0pNMTgzSS4u


 

verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof. Na inschrijving dien je later nog het 
formulier “Gedragsregels internationalisering” te laten ondertekenen door jezelf en je ouders. 
Dit formulier zal op de ELO worden gezet. 
 
Bij vragen kunt u contact met een van voorzitters van de commissie opnemen via  
rbouwhuis@celeanum.nl of eassink@celeanum.nl . 
 
Namens de Commissie Internationalisering, 
  
Rob Bouwhuis 
voorzitter  
Enteke Assink 
voorzitster 
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