Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van de klassen
VH3A en VH3B
Vinkeveen, 12 oktober 2017
Betreft: excursie VH3 Ieper en Lille; ons kenmerk 20171012-374
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op dinsdag 7 en woensdag 8 november bezoeken de leerlingen van Havo 3 de
zuidwesthoek van België. In de excursie staan de vakken Frans en geschiedenis centraal.
Bij geschiedenis is de Eerste Wereldoorlog het belangrijkste thema. Rondom Ieper
herinnert nog veel aan deze periode, onder meer kerkhoven, musea en
loopgraafcomplexen.
In Lille verbeteren de leerlingen middels “Taalstad” hun niveau van het vak Frans.
Daarbij lopen ze door de stad en moeten ze meerdere interviews afnemen. De bijlage
informeert u nader over het programma.
Op dinsdagochtend moeten de leerlingen om 06.30 uur op school zijn. De bus vertrekt
uiterlijk om 07.00 en rijdt vervolgens richting Ieper. Voordat de leerlingen instappen, is
er een identiteitskaart / paspoort en zo nodig een tascontrole.
Tegen halftwaalf zijn we in Ieper waar ons een uitgebreid programma wacht. Vervolgens
gaan we naar Passendale. ’s Avonds eten de leerlingen op eigen gelegenheid in Ieper.
Rond acht uur zijn we allemaal aanwezig bij de ‘Last Post ceremonie’ (Menenpoort.)
Daarna gaan we naar het verblijf, `Het Eksternest’ in Westouter.
De volgende ochtend ontbijten we gezamenlijk en maakt iedereen een lunchpakket.
Vervolgens bezoeken we Langemark waarna de bus richting Lille gaat. Rond halfvier gaan
we huiswaarts. Wanneer alles mee zit, zijn we rond acht uur in Vinkeveen.
In het excursieboekje leest u het volledige programma. In de excursiegids staan
eveneens enkele belangrijke telefoonnummers. Onderaan deze brief vindt u nu al een
overzicht van spullen die de leerling nodig heeft. Wilt u er a.u.b. op letten dat uw
zoon/dochter een geldig identiteitsbewijs meeneemt?
Daarnaast het vriendelijke, maar wel dringende verzoek, dit in verband met de
beschikbare bagageruimtes, om de omvang van de bagage te beperken. En in ieder
geval geen reiskoffers mee te geven. Die nemen te veel ruimte in.
Het Veenlanden College verbiedt het meenemen en gebruiken van alcohol en drugs. Wilt
u dit item met uw kind bespreken en daarop toezien. Tevens verzoeken we u erop te
letten dat uw zoon/dochter geen energiedrankjes meeneemt.
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Tenslotte attenderen wij u erop dat uw zoon/dochter bij het vak geschiedenis een
reisverslag moet maken en daarvoor een cijfer krijgt. Voor het vak Frans moeten
eveneens meerdere opdrachten worden gemaakt. Deze opdrachten tellen mee voor een
cijfer (zie het PTO van VH.3).
Wij hopen, dat het een fijne en leerzame excursie wordt.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Mede namens de mentoren,
P. Hoogers
(organisatie excursie)
L.v.d. Aardweg
(organisatie sectie Frans)
H. v Anken
(teamleider Vinkeveen)

hoo@hetvlc.nl
aar@hetvlc.nl
ank@hetvlc.nl

Wat moet ik meenemen?
- Spullen die je nodig hebt bij de uitwerking van de opdrachten
(pen, potlood, papier,)
- Extra warme kleding
- Stevige schoenen die prettig zitten en waterdicht zijn
- Toilettas
- Regenjas eventueel paraplu
- Handdoek
- Theedoek
- Kussensloop
- Slaapzak
- Onderlaken of Hoeslaken (heeft de voorkeur)
- Een camera?
- Plastic zak (voor natte schoenen)
- Lunchpakket voor de eerste dag
- (eventueel) Eten, drinken, (Energydrankjes zijn absoluut verboden) snoep voor
's avonds.
- Geld voor avondeten (dinsdag 7 november) of overdag (woensdag 8 november)
- Sloffen of slippers, in de slaapzalen van het `Eksternest’ mogen de
leerlingen namelijk geen schoenen dragen.
Opmerking:
Voor de eerste dag kan er een lunchpakket van thuis worden meegenomen. In Ieper is er
genoeg tijd om, indien nodig, nog wat eten te kopen. ’s Avonds krijgen jullie in het
`Eksternest nog een consumptie. In Lille gebruik je het lunchpakket en kun je eventueel
wat eten kopen voor de terugweg.
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INFORMATIE TAALSTAD LILLE
Leerlingen leren een taal pas echt als zij die in een reële situatie moeten gebruiken.
Daarvoor is een succesbeleving nodig. Tijdens het bezoek aan Lille worden de leerlingen
door Franstaligen ontvangen om een aantal gesprekken te voeren.
De leerlingen hebben van hun docent Frans een reisgids ontvangen. Daarin staan de voor
de situaties noodzakelijke woorden en zinnen. In de weken voorafgaand aan het bezoek
aan Lille zullen de gesprekken tijdens de lessen Frans geoefend worden. In elk boekje zit
een ’toegangsbewijs’ tot het inhoudelijke deel van de website www.villangues.be
Elke groep leerlingen maakt al lopend door Lille een rondje in de carrousel. Hierin zitten
de volgende situaties:
- een ’toevallige’ ontmoeting in een café- een interview afnemen
- een ontmoeting op het station- informatie vragen bij het ’office de tourisme’
Elk gesprek duurt minimaal vijftien minuten per groepje.
Daarnaast moet iedere leerling:
- iets kopen bij een boulangerie- iets te drinken kopen in het café- een ansichtkaart
kopen en uitzoeken waar hij een postzegel kan kopen
De mensen van Taalstad beoordelen elk gesprek en elke opdracht en op basis daarvan
krijgen de leerlingen een cijfer dat 2 keer meetelt.
Het zal een gezellige en leerzame dag worden!
Docenten Frans,
Mw. Lek, Dhr. Kuilman, Mw. Kuyt, Dhr. Kadi, Mw. Zandberg, Dhr. Visser, Mw. van den
Aardweg
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