
 

 

  

 

 
Datum          : 26 september 2022 

Ons kenmerk : 220926/lpi/2.corr/corr.alg. 

Onderwerp    : taalreis Spaans naar Salamanca 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste bovenbouw leerling, 
 
Met veel plezier willen wij u laten weten dat we achter de schermen de taalreis naar Salamanca aan 
het organiseren zijn. Hopelijk gooit corona dit schooljaar geen roet in het eten (in de tapas)! 
 
Waarom Salamanca? 
Salamanca is een (internationale) studentenstad bij uitstek. In Salamanca is de oudste en meest 
prestigieuze universiteit van Spanje gevestigd! De universiteit stamt uit 1218 en is daarmee zelfs een 
van de oudste universiteiten in de wereld. De stad is beroemd vanwege haar schitterende Plaza 
Mayor, volgens veel Spanjaarden het mooiste plein van Spanje. Daarnaast zijn er tal van unieke en 
zeer bezienswaardige gebouwen die de stad een bijzondere en authentieke sfeer geven. Veel oude 
gebouwen hebben de gelige kleur van zandsteen en hieraan dankt de stad haar bijnaam ‘la ciudad 
dorada  (de gouden stad)’.  
 
In de geschiedenis van Spanje hebben Salamanca en haar omgeving een belangrijke rol gespeeld. Dit 
maakt Salamanca tot zo´n unieke stad dat de UNESCO in 1988 besloot om Salamanca op de lijst van 
werelderfgoederen te plaatsen. Bovendien vinden velen dat in Salamanca de puurste vorm van het 
Spaans wordt gesproken. Wat wil je nog meer? 
 
De taalreis 
Deze reis staat in het teken van het nog beter leren en perfectioneren  van de Spaanse taal. Onze 
leerlingen gaan vijf ochtenden lang, gedurende vier uur in groepjes van ongeveer 13 studenten, 
Spaanse grammatica- en conversatielessen volgen. De lessen worden gegeven door een 
Spaanssprekende leerkracht. Het lesniveau waar je in terecht komt, wordt bepaald aan de hand van 
een talentest die je voorafgaand aan de lessen op internet maakt. In de middagen verzorgt het 
instituut verschillende gratis workshops, o.a. salsa en flamenco dansen en tapas maken.  
‘s Avonds zijn er ook verschillende activiteiten, zoals een tapas-tocht en een typisch Spaanse 
maaltijd. De ervaring heeft geleerd dat leerlingen die aan deze reis deelnemen, grote sprongen 
maken in hun taalverwering. Tevens ontvangen ze een erkend certificaat dat ze bij een 
vervolgopleiding kunnen laten zien. 
 
Het verblijf 
Gedurende het verblijf in Salamanca logeren onze leerlingen bij een gastgezin, waar ze het ontbijt en 
een warme maaltijd gebruiken. Hier krijgen ze volop de gelegenheid hun taalvaardigheid verder te 
ontwikkelen want de officiële taal van het gezin is natuurlijk het Spaans. Na de inschrijvingen mogen 
leerlingen aangeven met welke andere Nederlandse leerling(en) zij in het gastgezin willen. 
Normaliter neemt een ‘mama’ (de moeder van het gezin) twee of drie leerlingen in huis. 
 
Voor wie? 
De reis is bedoeld voor alle leerlingen uit havo 4 en 5, en vwo 4 t/m 6 met Spaans in het 
vakkenpakket. We hebben plek voor 30 leerlingen. 
 
Wanneer? 
Zondag 26 februari tot en met zaterdag 4 maart. 
 
 



 

 

 
 
 
Kosten? 
De kosten van deze reis bedragen €600,- per leerling. Dit bedrag is inclusief vliegtickets. De 
wetgeving omtrent de ouderbijdrage is veranderd en daarom bent u niet verplicht om deze kosten te 
voldoen. U begrijpt dat wij als school deze activiteiten alleen kunnen organiseren als iedereen bereid 
is om daaraan bij te dragen. De vliegtickets en de busmaatschappij in Salamanca moeten immers 
worden betaald. We gaan ervan uit dat iedereen die mee wil, deze vrijwillige bijdrage betaalt. Wij 
zullen geen leerlingen weigeren waarvan de ouders de kosten niet hebben voldaan. De excursie kan 
echter alleen doorgaan als 95% van de deelnemers betaalt. 
 
Hoe kan ik mijn zoon/dochter opgeven? 
Vul dit formulier vóór maandag 10 oktober 09.00 uur in. Er is plaats voor de eerste 30 leerlingen, 
daarna sluit de inschrijving automatisch. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IzOvmOlyfJGoqh
7OXopHa1URTlSUDNaTk9GMTgxNVNWUkhIQkhGWlZKMS4u 
 
Zorg er alsjeblieft voor dat je een geldig reisdocument hebt, we willen de tickets zo vroeg mogelijk 
boeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevrouw D. Comenencia    Mevrouw L. Croes 
Docent Engels & Spaans    Docent Spaans 
Leerlingcoördinator 4, 5 en 6 vwo 
 

 
Graag dit strookje invullen en door uw zoon/dochter bij mevrouw Comenencia of mevrouw Croes 
laten inleveren. 
 
Naam ouder/verzorger:   ………………………………………………………………………… 
 
Emailadres:     ………………………………………………………………………… 
 
Telefoon werk:    ………………………………………………………………………… 
 
Mobiel:     ………………………………………………………………………… 
 
Mijn zoon/dochter ………………………………………………………………….. heeft zich met mijn toestemming 
opgegeven voor de reis naar Salamanca. En ik ga akkoord met betaling van het bedrag van €600,-. 
 
Handtekening ouder: 
 
 
……………………………………………………………………….. 
 
Datum: 
 
……………………………………………………………………….. 
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