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Werkweek – Wat, hoe en wanneer? 
 

In de vierde klas van de havo of het 

atheneum ga je op werkweek - een 

ervaring die je nooit meer vergeet! Waarom 

zou je mee gaan? Nou, hier een aantal 

voorbeelden: 

 

Je leert mensen kennen waarvan je niet 

wist dat ze ook in de vierde klas zaten; je 

ontdekt hele nieuwe kanten van docenten; je voert leuke gesprekken met je 

gastgezin, een vreemde taal en een beetje handen en voetenwerk; je neemt de 

metro/bus/tram in een wereldstad; je abseilt naar beneden terwijl je hoogtevrees 

hebt; je bestelt een croissant in het Frans, een currywurst in het Duits; je ontdekt 

mooie steden; je bent sprakeloos bij het bezoeken van een concentratiekamp; je 

verwondert je over het Coloseum; je gaat los bij theater spelen en ga zo maar door. 

Kortom, er gaat een wereld voor je open!  

 

Als je mee gaat verwachten we natuurlijk wel wat van 

je: dat je enthousiast bent, je actief meedoet en dat je 

er alles aan doet om van deze week een topweek te 

maken! Daarbij hoort ook dat je je voorbereidt op de 

reis en naderhand een goed verslag inlevert. 

 

Welke reizen bieden we aan en wat zijn de criteria? 

> Londen (geen eisen) 

> Parijs (Frans in je vakkenpakket) 

> Berlijn (Duits in je vakkenpakket) 

> Rome (tekenen (of geschiedenis) in je vakkenpakket) 

> Tsjechië (geen eisen, maar dit is fysiek zware, sportieve reis) 

 

Alle reizen zijn per bus (bij Londen wordt de oversteek per boot gemaakt) met 

uitzondering van Rome (per vliegtuig). In Londen, Parijs en Berlijn verblijf je in 

gastgezinnen, in Tsjechië en Rome in een eenvoudig pension.  

 

Wanneer zijn deze werkweken? In de week 

van 10 t/m 14 november. Let op, de reis 

naar Tsjechië vertrekt al op zondag(avond) 9 

november! 
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Deelname 

 
We doen ons best om zoveel mogelijk aan de wensen van 

iedereen tegemoet te komen, maar ieder jaar moeten we mensen 

teleur stellen. Het is simpelweg niet mogelijk om iedereen zijn of 

haar 1e keuze toe te kennen. Wil je graag naar een bepaalde stad 

vanwege een specifieke reden, geef dat dan aan op je 

inschrijfformulier met een toelichting! Dit is overigens geen 

garantie dat je dan voor je eerste keuze wordt ingedeeld. Het 

vakkenpakket dat je gekozen hebt bepaalt voor een groot deel 

met welke reis je mee gaat. 

 

Ieder jaar weer komen we formulieren tegen die niet helemaal 

ingevuld zijn, waarbij een handtekening ontbreekt of formulieren 

die zelfs onleesbaar zijn. Is dit het geval, dan krijg je je formulier 

terug en kunnen we je pas indelen zodra je formulier in orde is.  

 

Er zijn enkele prijsverschillen tussen de verschillende reizen. Dit heeft o.a. te maken 

met de activiteiten die worden aangeboden, het type vervoer, verblijf en het 

prijsniveau van het land dat je bezoekt.  

 

Belangrijk: Formulieren die na de sluitingsdatum van 10 juni worden 

ingeleverd worden als laatste behandeld! 

 

 

De deelname van ‘zorgleerlingen’ wordt 

per individu beoordeeld in overleg met de 

zorgcoördinator en de schoolleiding. Voor 

vragen, neem contact op met de 

coördinator buitenlandse reizen: Ineke de 

Bock (bck@hetvlc.nl) 

 
  

mailto:bck@hetvlc.nl
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Voorwaarden voor deelname 

1. Een getekende verklaring (zie inschrijfformulier) van je ouder(s)/verzorger(s) dat 
zij akkoord gaan met deelname aan de werkweek en de daaraan verbonden 
voorwaarden. 

2. Aanbetaling van € 50,-. Dit bedrag is gelijk bij elke reis. 
3. Vóór 29 september (zes weken voor vertrek) moet de rest van de reissom betaald 

zijn. 
4. Is de reissom voor aanvang van de werkweek niet betaald dan wordt de leerling 

uitgesloten van deelname. 
5. In bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs/paspoort, dit moet je meenemen. 
6. Bereid zijn de werkweek voor te bereiden. Deelnemers aan de werkweek zullen  

vooraf (mogelijk) een/enkele keren bij elkaar komen. Er zal uitleg gegeven 
worden over het programma en er kan overlegd worden over de mogelijkheden 
voor eigen onderzoek. 

7. Tijdens de reis serieus werken aan de gestelde opdrachten. 
8. Je verblijft in een gastgezin, dus gedraag je als gast. Je bent niet thuis en niet in 

Nederland. Regels en gewoonten zijn in andere landen vaak anders, houd hier 
rekening mee. Zie ook voorwaarde 9. 

9. Tijdens de reis de aanwijzingen van de begeleiders en het gastgezin opvolgen. 
Wanneer aanwijzingen niet opgevolgd worden of wanneer regels overtreden 
worden is de uiterste consequentie uitsluiting van de werkweek en na overleg 
met schoolleiding en ouders op eigen kosten vroegtijdig naar huis. 

10. Na de werkweek worden de bevindingen meestal gepresenteerd in de vorm van 
een werkstuk, maar een presentatie voor medeleerlingen en andere 
belangstellenden behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Het reisprogramma staat in grote lijnen vast, aanpassingen zijn echter bij alle reizen 

mogelijk.  
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Verzekeringen en geldzaken 

De praktijk leert dat leerlingen bij hun ouders verzekerd zijn, om die reden wordt er 

door school géén reisverzekering afgesloten. Houdt u er rekening mee dat u 

voor uw zoon of dochter een reisverzekering dient af te sluiten.  

Daarnaast is het is aan te raden om een annuleringsverzekering af te 

sluiten. Wanneer uw kind door onvoorziene omstandigheden, zoals die in de 

polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij omschreven zijn, niet kan 

deelnemen, is het mogelijk om bij de verzekeringsmaatschappij om restitutie te van 

de betaalde reissom te vragen.  

Berichten over de werkweek, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van uw zoon of dochter,  

krijgt u per mail. Zorg er dus voor dat het juiste e-mailadres bekend is bij de 

administratie. 

Wanneer de € 50,- inschrijfgeld ontvangen is, wordt er een plaats voor uw kind 

gereserveerd. Als uw kind in klas 3 blijft zitten of van school gaat dan wordt de        

€ 50,- teruggestort. Annulering om andere redenen zult u moeten opnemen 

met uw verzekeringsmaatschappij. 

Om onduidelijkheden te voorkomen: tot 6 weken voor vertrek betaalt u 25% van de 

reissom, tot 4 weken 50% en daarna 90% van de reissom.  
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De reis!   
 

Wat kan je verwachten voor de prijs van elke reis?  

De reiskosten zijn inclusief de busreis/ overtocht met de boot 

(Londen)/ vlucht (Rome), reiskosten ter plekke, 

overnachtingen, de entrees voor de verplichte excursiepunten 

en vrijwel alle maaltijden.  

 

In Tsjechië en Italië logeer je met de hele groep in een 

eenvoudig onderkomen. In Duitsland, Frankrijk en Engeland 

logeer je bij gastgezinnen. Minimaal 2 VLC leerlingen 

overnachten op hetzelfde adres. De gastgezinnen zijn door het reisbureau zorgvuldig 

geselecteerd en hebben ervaring met jonge Nederlandse gasten. Bedenk wel dat het 

leven in een buitenlands gezin anders is dan thuis!  

 

De maaltijden worden geregeld vanaf het 

avondeten op de eerste dag tot en met de 

lunch op de laatste dag, tenzij dit in het 

programma anders vermeld staat. Op 

sommige dagen ben je de hele dag op pad 

en krijg je extra lunchpakket mee van je 

gastgezin. Voor de terugreis zorg je dat je 

wat eten gekocht hebt of je koopt een 

broodje onderweg.  

 

Hoeveel geld je uiteindelijk nodig hebt hangt af van hoeveel je eet/drinkt naast de 

aangegeven maaltijden, of je souvenirs wil meenemen voor familie en vrienden en 

dat soort zaken. 

In principe is pinnen geen enkel probleem in het 

buitenland, in geval van twijfel kan je altijd contact 

opnemen met je bank. In Tsjechië kan je in veel gevallen 

betalen met euro’s echter de nationale munteenheid is de 

Tsjechische kroon. 

 

Tot slot: denk eraan dat bellen, sms’en en het gebruik van 

internet  in het buitenland duurder is dan in Nederland! 

 

 

 

Heb je er al zin in? Schrijf je snel in!   
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Londen 
Wanneer:  maandag 10 t/m  vrijdag 14  

november 

Kosten:  € 375,- + zakgeld 

Informatie bij: Dhr. Vreeken; dhr. Van den Hoed 

 

 

Wat gaan we o.a. doen in Londen? 

 

 Een bezoek aan Canterbury en haar ‘Cathedral’ 

 

 Enter the world of theatre: een rondleiding en 

theaterworkshop in Shakespeare’s Globe  

 

 Musical: We Will Rock You 

 

 Museumbezoek: met keuzemogelijkheden op het gebied van de oudheid, 
moderne kunst, techniek, wetenschap enz. 
 

 Een bezoek aan Windsor Castle & old Windsor 

 

 Bezoek aan ‘privateschool’ Harrow Boy School 

 

 De stad verkennen, in de beroemde rode bus stappen of de metro nemen 

 

 ‘Londen from above’ in the London Eye! 
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Parijs 
Wanneer:  maandag 10 t/m  vrijdag 14  

november 

Kosten:  € 400,- + zakgeld 

Informatie bij: Dhr. Kuilman; mevr. Kuyt 

 

Tu viens aussi à Paris? 

Parijs is en blijft een wereldstad. Daar moet je een keer 

geweest zijn. En als je Frans in je profiel hebt gekozen al 

helemaal! 

 

Dit wordt de gelegenheid om de ‘grandeur’ van de Lichtstad te beleven en 

tegelijkertijd je Frans in praktijk te brengen. We willen natuurlijk een hoop zien van 

de culturele bezienswaardigheden zoals bijvoorbeeld de Eiffeltoren of  Cathédrale 

Notre Dame, maar ook interessant zijn het Parc des Princes (het stadion van PSG) of 

het modemuseum. Het kasteel van Versailles moet je een keer gezien hebben, maar 

ook shoppen op de Champs Elysées hoort bij de Parijs-beleving. 

Daarnaast verblijf je met elkaar in een gastgezin. Daar ervaar je hoe de Fransen 

leven, eten en spreek je dagelijks de taal. Maar ook als je naar een echt Frans 

restaurant gaat zal je kunnen laten zien wat je kunt. Bovendien ontmoet je 

leeftijdgenoten op een Lycée waar we een hele dag te gast zijn. Daar eten we in de 

kantine en gaan we samen sporten. Ooit scheidsrechtertje gespeeld in het Frans of 

mensen aangemoedigd? Allez, pak nu je kans!   

 

Wat gaan we o.a. doen in Parijs? 

 

 Een stadswandeling of fietstocht in de Marais of een bezoek aan de Eiffeltoren 

 

 Naar het stadion ‘Stade de France’, Parc des Princes of het Modemuseum? 

 

 Dineren in Quartier Latin 

 

 Een bezoek aan het paleis en de tuinen van Versailles 

 

 Een sportief bezoek aan Lycée Notre Dame de SION, sportdag! 

 

 Ontdek Parijs: Montmartre, Sacré coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge 

 

 Shoppen in je vrije tijd! 

 

http://www.eiffeltoren.net/eiffeltoren.html
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Berlijn 

Wanneer:  maandag 10 t/m   

vrijdag 14 november 

Kosten:  € 400,- + zakgeld 

Informatie bij: Mevr. M. de Valk;  

mevr. Chaigneau 

 

Berlin, wir kommen!!! 

Bewaar andere steden maar voor als je met pensioen bent, want in Berlijn gebeurt 

het! Berlijn heeft een heel bijzonder verleden. Berlijn is ongeveer een derde 

goedkoper dan andere metropolen. Berlijn heeft voor iedereen wat te bieden, veel 

mensen zien Berlijn tegenwoordig als een soort themapark met een bundel 

geschiedenis, wat exotica en de droom van een grote toekomst. De stad is zonder 

enige twijfel met afstand de opwindendste plek van Europa. Berlijn is een culturele 

en sociaalhistorische puzzel die uit fascinerende stukjes bestaat. Deze metropool is 

groot; zo’n 900 vierkante kilometer en is de groenste ter wereld. Van dit alles gaan 

we een weekje genieten en veel beleven. We zullen kennis maken met de vroegere 

tweedeling van Berlijn. Tijdens onze struintochten bezoeken we verschillende 

cultuurhistorische plekken en leer je de stad een beetje kennen. Je gaat je verdiepen 

in voor jouw bijzondere facetten van Berlijn, waarbij je ook een keuze maakt in 

musea die je gaat bezoeken. Natuurlijk kun je met je gastouder ook over bezoek aan 

Berlijn praten en wat je zeker niet gemist mag hebben. Deze week sluiten we af met 

een klein spektakel, maar dat is nog even een verrassing (vorig jaar Blue Man Group, 

dit jaar weer?!).  

 

Wat gaan we o.a. doen in Berlijn? 

 

 Een stop op de voormalige grens tussen West- en Oost-Duitsland 

 

 Stadsralley! Berlijn verkennen, te voet of per U-Bahn 

 

 ‘The Story of Berlin’, de graffiti van de Eastside Gallery en Checkpoint Charlie 

geven een indruk van het leven tijdens de Koude Oorlog in verdeeld Duitsland 

 

 Een rondleiding door ex-gevangenen door voormalige DDR-gevangenis 

 

 Museumbezoek naar eigen keuze! 

 

 ‘Shop till you drop’ op de Kurfurstendamm of een bezoekje aan KaDeWe 

 

 Berlin from above in de Fernsehturm! 
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Rome  

Wanneer:  maandag 10 t/m   

vrijdag 14 november 

Kosten:  €625,- + zakgeld 

Informatie bij:  Dhr. G. Rienks;  

dhr. J. Klok 

 

 

Wat gaan we o.a. doen in Rome? 

 

 Bezoek aan bezienswaardigheden zoals de Trevi-fontein, het Pantheon, de 

Spaanse trappen en natuurlijk het Colosseum! 

 

 Een fietstocht door Rome 

 

 De Sint Pieter in Vaticaanstad bewonderen 

 

 Heerlijke authentieke pizza’s bakken! 

 

 Griezelen in de catacomben 

 

 Architectuur en prachtige tuinen: Tivoli en Villa Borghese 

 

 Maak een grafitti kunstwerk! 

 

 Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en souvenirs  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=rome&source=images&cd=&cad=rja&docid=YtX_vCjJcSvFiM&tbnid=vBhfRp1TW8YkyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vliegtickets.klm.com/europa/italie/weekendje-rome-november.html&ei=to2iUcysBqKI0AWB2oDIBQ&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNGxT-WZfCsWUsGgmcskDX6Yc-obkA&ust=1369693988641150
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Tsjechië 
Wanneer:  zondag 9 t/m   

vrijdag 14 november 

Kosten:  € 350,- + zakgeld 

Informatie bij: Dhr. E. Hoogstad;  

dhr. W. Janssen 

 

 

Anders dan bij de andere werkweken vertrekken we zondagavond, maandagochtend 

komen we aan in het Ertsgebergte. Het wordt een week vol sport en outdoor 

activiteiten waarbij je moet samen werken en je eigen grenzen opzoekt! Vorig jaar  

viel er zelfs sneeuw terwijl we ter plekke ware dus deze reis is voor echte  

doorzetters! De activiteiten worden begeleid door instructeurs ter plekke. 

 

Wat doen we o.a. in Tsjechië? 

 

 Sporten: Je gaat mountainbiken, klimmen, abseilen en nog veel meer!  
 Verleg je grenzen! 

 

 Outdoor: nog meer in de touwen hangen: tokkel in sneltreinvaart naar beneden 
en klauter door de boomtoppen tijdens de high rope challenge. 

 

 Samenwerken: paintballen, kompastocht en dropping! 
 

 Cultuur: stadswandeling door Praag, de Tsjechische hoofdstad  
aan de Moldau. Sfeervolle gebouwen, monumenten en musea tonen de rijke  

geschiedenis van deze duizendjarige stad.  

 

 Een bezoek aan voormalig concentratiekamp Theresiënstadt 

   

 


