
                                 
                                                     

 
 
 
Aan leerlingen 3 M/H/V en 4H/V en hun ouders  
 
 
Betreft: uitwisselingen Zwitserland en Denemarken 
 
 
Zoetermeer, augustus 2017 
 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Onze school heeft als motto: grensverleggend / ondernemend. Eén van de vijf hierbij 
behorende speerpunten is ONC international. Dit betekent dat wij als school zoveel mogelijk 
proberen leerlingen kennis te laten maken met andere Europese landen en hun 
leeftijdgenoten uit deze landen. Dit doen we al meer dan 25 jaar d.m.v. uitwisselingen en 
internationaliseringprojecten. De afgelopen jaren hebben we diverse projecten uitgevoerd 
samen met meerdere Europese landen en zijn veel leerlingen hiervoor in het buitenland 
geweest. 
Ook dit schooljaar is er weer de mogelijkheid om buitenlandse leeftijdsgenoten te ontmoeten 
en met hen twee weken op te trekken. Een onvergetelijke ervaring. 
Dit kan ook jij doen door mee te doen aan één van de twee volgende uitwisselingen: 
 

1. De al jaren succesvolle uitwisseling met de Bezirksschule uit het Zwitserse 
Rheinfelden. Deze uitwisseling vindt al plaats sinds 1989. Al vele leerlingen zijn op 
bezoek geweest in Rheinfelden en al veel Zwitserse leerlingen hebben in Zoetermeer 
gelogeerd. 
 De Zwitsers zullen waarschijnlijk begin maart naar Nederland komen en wij gaan dan 
eind mei naar Zwitserland 

 
2. Een nieuwe uitwisseling met een bekende school. Het 10. Klassecenteret uit Assens 

in Denemarken. De samenwerking met deze school is ontstaan een paar jaar 
geleden tijdens een groter internationaal project. 
Wij gaan in november eerst naar Denemarken en de Denen komen dan waarschijnlijk 
gelijk met de Zwitsers in maart naar Nederland 
 

Twee scholen uit twee verschillende landen met verschillende gewoontes en gebruiken. 
Wil jij beter kennis maken met één van deze scholen en de leerlingen, geef je dan op voor 
één van deze uitwisselingen. 



Beide uitwisselingen duren allebei ongeveer 2 x een week, een week in Nederland en een 
week in het betreffende land. Jij logeert die week bij één van de buitenlandse leerlingen thuis 
en deze leerling logeert dan ook bij jou. 
Voor beide uitwisselingen is ongeveer plaats voor 15 leerlingen. Dit is nog een beetje 
afhankelijk van het aantal Deense en Zwitserse leerlingen dat mee doet. 
 
Als je mee wilt doen, moet je je wel bedenken dat je Engels moet spreken en een paar kleine 
werkzaamheden moet doen. Dit is o.a. samen in een groepje een presentatie voorbereiden 
in het Engels om deze dan voor de grotere groep te presenteren, spannend maar wel heel 
leerzaam!  
De kosten voor beide uitwisselingen bedragen € 300,- Dit is inclusief reis en alle activiteiten 
zowel in Nederland als in het buitenland. Beide uitwisselingen worden begeleid door 2 
docenten. Op dit moment is nog niet helemaal zeker wie dat zullen zijn. 
 
Wil jij meedoen, vul dan onderstaand strookje helemaal in, dus ook in 10 regels jouw 
motivatie om mee te willen doen en vergeet niet de handtekening van één van je ouders. 
Je kunt een eerste en tweede keuze opgeven. Ik hoop natuurlijk iedereen bij zijn eerste 
keuze te kunnen plaatsen. Dit strookje kun je dan inleveren bij lokaal 8AL bij Dhr. van 
der Vegt tot uiterlijk vrijdag 13 september. 
Voor het begin van de uitwisselingen vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor 
deelnemers en ouders. Heb je nu nog vragen, kom even bij me langs of mail me 
jvandervegt@onc.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henry van der Vegt 
Coördinator internationalisering 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
……………………………………………………….(naam + achternaam) uit klas ……. 
 
wil graag meedoen aan één van de twee uitwisselingen. 
 
1e keuze: ………………………………………………… 
 
2e keuze: ………………………………………………… 
 
Mijn motivatie om mee te doen in 10 regels.: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Handtekening leerling:    Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

mailto:jvandervegt@onc.nl

