Aan de leerlingen en ouders van klas 3,

Datum

: 11 september 2020

Ons kenmerk : 200911vvy/2.corr/internationalisering
Onderwerp

:

3 op reis

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 3,
In het kader van ons vernieuwde programma rondom het thema internationalisering
organiseren wij in het schooljaar 2020-2021 de reisweek “3 Op Reis”. Met deze brief willen
wij u hier graag verder over informeren.
3 Op Reis!
Van 19 tot en met 23 april 2021 krijgen alle derdeklassers (mavo, havo, vwo) de kans om
deel te nemen aan één van de door ons georganiseerde reizen:
Destination Berlin
Destination London
Destination Paris
Fun & Sport Germany (verschillende steden in Duitsland)
Best of Belgium (verschillende steden in België)
Leerlingen die nog een stapje verder willen gaan, kunnen zich opgeven voor de uitwisseling
met Boras (Zweden): deze leerlingen brengen één week door in een gastgezin in Zweden
en gaan daar op pad met Zweedse leeftijdsgenoten. Ook komen de Zweedse leerlingen
een week naar Eindhoven en verblijven zij bij deze leerlingen thuis. De data van de
uitwisseling zijn nog niet bekend op dit moment.
Voor thuisblijvende leerlingen organiseren we activiteiten in en om Eindhoven, uiteraard
ook met een internationaal tintje. De reguliere lessen vinden die week in elk geval geen
doorgang voor de derdeklassers.
Meer informatie over de reisweek vind je hier:
https://sway.office.com/Wt3OLJqa3TKy5RKD?ref=Link
Wereldburgers
Als Frits Philips lyceum-mavo streven wij ernaar om al onze leerlingen te ontwikkelen tot
wereldburgers: door over de grenzen te kijken willen we onze leerlingen aansporen hun
gezichtsveld te verbreden en zich bewust te worden van de overeenkomsten en verschillen
tussen Nederland en het buitenland. Daarnaast achten we de reisweek goed voor de
zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Met de vernieuwde
reisweek hopen we bovendien onze leerlingen enthousiast te maken om in de bovenbouw
deel te nemen aan andere activiteiten rondom internationalisering.
Talentrichtingen
Bij elke reis zijn de vier Talentrichtingen vertegenwoordigd in de reisprogramma’s: er zal
aandacht zijn voor cultuur, sport, wetenschap en ondernemerschap. Net als bij de
Talentrichtingen op school zullen de leerlingen gemixt op reis gaan; de groepen bestaan
uit leerlingen van de drie niveaus door elkaar. Alle leerlingen zullen een opdracht
meekrijgen van de door hun gekozen Talentrichting. Met de reisweek creëren we een
passende afsluiting van het traject van de Talentrichtingen.

Verblijf
In Londen verblijven de leerlingen in een gastgezin met andere leerlingen uit de groep. Bij
de andere reizen zullen de leerlingen overnachten in een hostel.
Kosten
De kosten van de reizen zullen 390 euro per leerling bedragen. Hier zijn de
overnachtingen, drie maaltijden per dag (ontbijt, lunch/lunchpakket, avondeten) en de
meeste programmaonderdelen bij inbegrepen. Aan het thuisblijversprogramma zijn geen
kosten verbonden.
Aanmelden
De leerlingen krijgen begin september in de mentorles nog meer informatie over de reizen.
Voor de ouders is dit onderwerp kort aan bod gekomen op de informatieavond. Ouder 1
ontvangt in de week van 14 september de link naar het inschrijfformulier in een aparte
mail en verzorgt de inschrijving samen met de leerling. Bij die mail voegen we het protocol
reisweek; daarin staan alle regels en afspraken die voor de reisweek van belang zijn
beschreven. Door uw zoon of dochter in te schrijven voor de reisweek gaat u akkoord met
de inhoud van het protocol. Vriendelijk verzoek dus om dit document voor inschrijving door
te lezen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober a.s.
Betaling
In de loop van oktober 2020 zullen de ouders via de gebruikelijke weg een factuur
ontvangen met het verzoek om deze zo spoedig mogelijk te voldoen.
Coronavirus
Gezien de huidige gezondheidssituatie omtrent COVID-19 blijft er nog onzekerheid bestaan
over het definitief doorgaan van de reisweek. De school mag de reizen tot 1 februari zonder
verdere verplichtingen annuleren bij de reisorganisatie. Om die reden neemt onze
schoolleiding vóór die tijd een definitieve beslissing, in eerste instantie gebaseerd op het
reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken. In dat geval vindt er een restitutie
van de reissom plaats, met uitzondering van 20 euro administratiekosten. Mochten we
genoodzaakt zijn om een bepaalde reis te annuleren, dan zullen wij ons best doen om de
leerlingen zoveel mogelijk te verdelen over de reizen die wel doorgang mogen/kunnen
vinden. Om die reden geeft u ook een top 3 voor uw kind op.
Voor meer informatie of met vragen kunt u terecht bij ondergetekenden.
Hartelijke groeten,
De coördinatoren internationalisering
Jorrit Stuifmeel en Robin Hurkmans

