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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Programma werkweek Berlijn 2014 
 

maandag 10 november 2014  
 
06.30 uur: verzamelen bij school VLC, ingang Diamant, Mijdrecht 
07.00 uur: vertrek  
14.00 uur: aankomst bij voormalige grensovergang Marienborn, bezoek incl. rondleiding  
18.30 uur: aankomst bij verzamelpunt gastgezinnen in Berlin-Hohenschönhausen  

Avond ter besteding bij gastgezinnen (kennismaking & interviews) 

 

dinsdag 11 november 2014  
 
08.30 uur: verzamelen op het centrale ontmoetingspunt 
11.00 uur: bezoek voormalig concentratiekamp Sachsenhausen met rondleiding 
's Middags: lunch op eigen gelegenheid met lunchpakketjes, daarna stadrally en shoppen op 

Alexanderplatz  
17.30 uur: diner op eigen gelegenheid in de omgeving van de Alexanderplatz 
20.00 uur: discotheek  
22.30 uur: einde disco, vertrek per bus richting de gastgezinnen  
23.30 uur: verwachte aankomst bij de gastgezinnen 
 
woensdag 12 november 2014  

 
08.30 uur: verzamelen op het centrale ontmoetingspunt  
11.00 uur: bezoek aan diverse musea (o.a. Historisches Museum, Museum für Verkehr und 

Technik) 
's Middags: lunch op eigen gelegenheid met lunchpakketjes, daarna foto opdracht in de stad 
17.30 uur: vertrek per bus richting gastgezinnen  
18.00 uur: verwachte aankomst bij gastgezinnen, avondeten 

 
donderdag 13 november 2014 
 
08.30 uur: verzamelen op het centrale ontmoetingspunt 
11.15 uur: bezoek Stasi gevangenis Hohenschönhausen met rondleiding  
's Middags: lunch op eigen gelegenheid met lunchpakketjes 

15.30 uur: bezoek aan de Reichstag, aansluitend vrije tijd en avondeten op eigen gelegenheid  
20.00 uur: optreden Blue Man Group 
21.45 uur: einde show, aansluitend vertrek per bus richting gastgezinnen  
22.30 uur: verwachte aankomst op centraal ontmoetingspunt gastgezinnen  
 

vrijdag 14 november 2014  
 

08.30 uur: verzamelen op het centrale ontmoetingspunt voor vertrek naar centrum Berlijn  
10.00 uur:  bezoek Fernsehturm  
11.30 uur: vertrek terug naar Nederland  
20.30 uur: verwachte aankomst bij de school in Mijdrecht  
 
Alle genoemde tijden zijn onder voorbehoud (wij zijn gebonden aan de wettelijke regeling t.a.v. de 
reistijden). In verband met de verplichte rust- en wachttijden van de chauffeur is het noodzakelijk 

dat iedereen altijd op tijd op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is! 
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