Uden, 21 augustus 2019

Aan: de ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen havo 4 en vwo 5

Beste leerlingen,
Deze brief is een uitnodiging om samen met je ouders na te denken over een eventuele deelname
aan een van onze activiteiten rondom internationalisering.
Onze school is een Global Citizen Network school; een school waar internationalisering een
belangrijk uitgangspunt is en een school die wil dat je kennismaakt met andere opvattingen,
culturen en vormen van onderwijs in andere landen.
Dit geven we onder andere vorm door de uitwisselingen in de bovenbouw. Ze zijn een
belangrijk onderdeel van je schoolloopbaan op het Udens College.
Zoals je ongetwijfeld weet, is er in Havo-4 en Vwo-5 een groot aantal uitwisselingen. Een
uitwisseling is een vrijwillige, maar wel een school gebonden activiteit.
Alle leerlingen van Havo-4 en Vwo-5 mogen bij voldoende beschikbaarheid van onze buitenlandse
partnerscholen in principe aan de uitwisselingen deelnemen. Wanneer zich meer leerlingen
aanmelden dan dat er plekken beschikbaar zijn, zal er worden geloot.
Wij vinden wel dat je vooraf goed moet nadenken over enkele zaken, en dat je die samen goed
moet bespreken met je ouder(s)/ verzorger(s), voordat je je voor een uitwisseling inschrijft.
•

•

Met de inschrijving stemmen jij en je ouder(s)/ verzorger(s) in met de uitgangspunten en
regels van het uitwisselingsprogramma op het Udens College. Vanaf schooljaar
2016/2017 hanteren we een contractueel ‘geen tolerantie’ beleid op het gebied van
alcohol en drugs. Gebruik van drugs en/of alcohol tijdens het programma (al dan niet in
combinatie met leerlingen van het gastland) betekent uitsluiting van het programma met
onmiddellijke ingang. Op de eerste internationaliserings-ouderavond dient een contract
te worden ondertekend m.b.t. het 0% alcoholbeleid. Bekijk dit contract en lees de regels
en voorwaarden op http://www.udenscollege.nl/internationalisering-havo-vwo/.
Het gaat om uitwisselingen die twee weken duren; een week in Uden en een week in het
buitenland. In de tussentijd gaan de lessen gewoon door. Deelname aan een uitwisseling
betekent dat je goed genoeg kunt plannen en zelfstandig werken om de gemiste lessen ‘in
te halen’. Je moet goede afspraken maken met docenten en medeleerlingen, b.v. over
gezamenlijke praktische opdrachten. De verantwoordelijkheid om die afspraken te maken
ligt volledig bij jou.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tijdens de week in het buitenland verblijf je in je eentje in een gastgezin. Dat betekent
dat je voldoende Engels moet kunnen spreken, zelfstandig moet zijn en je moet
kunnen aanpassen aan voor jou ‘vreemde’ gewoontes en maaltijden. Heb je last van
heimwee, dan is een uitwisseling misschien voor jou dus niet zo’n goed idee. Ben je
niet geïnteresseerd in andere culturen, in het bezoeken van musea, het doen van
sportactiviteiten of vind je het h e e l e r g lastig om de hele dag Engels te moeten
praten, overweeg dan serieus om gewoon lekker thuis in Nederland te blijven.
In een uitwisseling kunnen beslissingen genomen worden (b.v. door gastouders of door
begeleidende docenten) waar je niet blij mee bent, maar waar je toch uitvoering aan moet
geven.
Ook tijdens de gezamenlijke activiteiten moet je rekening houden met anderen.
Tijdens alle gezamenlijke activiteiten, maar ook in het gastgezin moet je je sociaal
gedragen. Dat geldt natuurlijk al helemaal wanneer je zelf gastheer of gastvrouw bent. Er
wordt dus de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen van je verwacht.
De kosten van deelname bedragen minimaal €360, en maximaal 375,00 inclusief €50,00
inschrijvingskosten.
Je deelname begint als de digitale enquête die ouder(s)/ verzorger(s) via kwaliteitsscholen
toegestuurd krijgen, is ingevuld en verzonden. Vanaf dat moment kun je je deelname niet
meer annuleren, behalve als er later dringende redenen voor blijken te zijn.
Vanwege het bovenstaande vinden wij het belangrijk dat je goed nadenkt of een
uitwisseling iets voor jou is en dat je dit ook goed bespreekt met je ouder(s)/ verzorger(s).
Tijdens deelname aan de uitwisselingen ben je via school verzekerd in een collectieve
reisverzekering.
Ben jij geschikt voor deelname aan een uitwisseling? Doe de zelfevaluatie via de site van
het Udens College/ internationalisering/ uitwisselingen/ zelfevaluatie.

1) De definitieve inschrijving sturen we via een email aan je ouders (maandag 26
augustus). Alle ouders ontvangen via kwaliteitsscholen een email voor
deelname aan een onderzoek. Dat onderzoek bevat de definitieve
inschrijving.
2) Uiterlijk vóór dinsdag 3 september moet je je samen met je ouders digitaal
hebben ingeschreven. O m s t r e e k s o k t o b e r h o o r j e
waar je bent ingedeeld.
Vriendelijke groeten,
Marga Rijkers en Karel den Biggelaar,
Coördinatoren internationalisering
Udens College
k.denbiggelaar@udenscollege.nl
m.rijkers@udenscollege.nl

