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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, in een 

vreemde taal en een beetje handen en voetenwerk; je neemt de metro/bus/tram in 

een grote stad; 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 bijzondere plek; je verwondert je over het 

Colosseum; 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. 

 

Het komend schooljaar is de opzet anders! Dit jaar bieden we reizen aan op 

meerdere momenten! Ook zijn er meer opties dan afgelopen jaren. 

 

Welke reizen bieden we aan en wat zijn de criteria? 

1. Bath (Grittleton, Stratford upon Avon) (geen eisen) 

2. Kent (Canterbury, Greenwich, Ramsgate) (geen eisen) 

3. Rouen (Frans in je vakkenpakket) 

4. Roergebied (Duits in je vakkenpakket) 

 

5. Andalusië (aardrijkskunde heeft voorrang) 

6. Zeeland (biologie heeft voorrang) 

7. Rome (tekenen en/of geschiedenis) in je vakkenpakket) 

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

 

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

uitzondering van Rome en Andalusië (per vliegtuig). In Kent, Rouen en het Roergebied 

verblijf je in gastgezinnen, in Bath op de campus en in Zeeland, Andalusië, Tsjechië 

en Rome in een eenvoudig pension.  
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Wanneer zijn deze werkweken? Dit jaar zijn er 3 periodes: 

 

A: Maandag 7 november t/m vrijdag 11 november 

> Rome  

> Tsjechië (vertrek zondagavond 6 november) 

> Kent 

 

B: Maandag 10 april t/m vrijdag 14 april  

> Bath 

> Zeeland 

 

C: Maandag 8 mei t/m vrijdag 12 mei 

> Andalusië (vertrek zaterdag 6 mei, retour vrijdag 12 mei) 

> Roergebied 

> Rouen 

 

Als leerling ga je 1 keer op reis. Nog enkele zaken om over na te denken: 

- De vrijdag van periode B is Goede Vrijdag; 

- Periode C is aansluitend aan de meivakantie (dus als je dan op vakantie gaat 

en pas terug komt in het 2e weekend wordt Andalusië een probleem); 

- Er is sprake van een minimum aantal deelnemers per reis, als dit minimum niet 

gehaald wordt gaat de reis niet door; 

- Voor veel reizen geldt ook een maximum; 

- Het is belangrijk om een 2e en 3e keuze op te geven. 

 

 

 

 

  



 

3 

Deelname 

 
We doen ons best om zoveel mogelijk aan de wensen van iedereen tegemoet te 

komen, maar ieder jaar moeten we mensen teleurstellen. Het is simpelweg niet 

mogelijk om iedereen zijn of haar 1e keuze toe te kennen. 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.  

 

Belangrijk: Formulieren die na de sluitingsdatum van woensdag 29 juni 

worden ingeleverd, worden als laatste behandeld!  

Het streven is dat vóór aanvang van de zomervakantie bekend gemaakt 

wordt wie waar naartoe gaat. 

 

 

Voor ouders: 

 

Er zijn 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 bezocht wordt. Deelname is niet verplicht, thuisblijvers krijgen gewoon 

les volgens het rooster. 

 

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, mevr. I. de Bock: bck@hetvlc.nl 

  

mailto:bck@hetvlc.nl
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Voorwaarden voor deelname 

 

1. Een getekende verklaring (zie inschrijfformulier) van je ouders/verzorgers 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. Zes weken vòòr vertrek moet de reissom betaald zijn. Hiervoor ontvangt u een 

nota. Voor periode A is dit 26 september, voor periode B is dit 27 maart, voor 
periode C is dit 27 april. 

4. Is de reissom voor aanvang van de werkweek niet betaald, dan wordt de leerling 
uitgesloten van deelname. 

5. Indien er voor aanvang van de werkweek nog andere nota’s open staan waarvan 
de betaaltermijn is verstreken, wordt de leerling uitgesloten van deelname. 
 

6. Je bent in bezit van een geldig identiteitsbewijs/paspoort, dit moet je meenemen. 
7. Je bent bereid 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. 

8. Je werkt tijdens de reis serieus aan de gestelde opdrachten. 
 
9. Je verblijft in een ander land, gedraag je dus als gast. Je bent niet thuis en niet in 

Nederland. Regels en gewoonten zijn in andere landen vaak anders, houdt hier 
rekening mee. Zie ook voorwaarde 10. 

10. Je volgt tijdens de reis de aanwijzingen van de begeleiders en het gastgezin op. 
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. 

11. De deelname aan meerdaagse reizen is niet verplicht. U kunt hiervoor dan ook 

geen beroep doen op kwijtschelding of gedeeltelijke restitutie van kosten. 

 

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 polis-

voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij omschreven zijn, niet kan deelnemen, 

is het mogelijk om bij de verzekeringsmaatschappij restitutie van de betaalde reissom 

te vragen. Het is voorgekomen dat er niet uitgekeerd is bij annulering omdat bij de 

desbetreffende verzekering een studiereis onder de noemer ‘zakenreis’ viel. U doet er 

verstandig aan om te controleren of annulering gedekt is. 

Annulering om andere redenen zult u moeten opnemen met uw 

verzekeringsmaatschappij. 

Om onduidelijkheden te voorkomen: bij annulering tot 6 weken voor vertrek betaalt u 

25% van de reissom, tot 4 weken 50% en daarna 90% van de reissom.  

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. 

Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Op het inschrijfformulier kan deze 

mogelijkheid worden aangekruist. 
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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 of vlucht, reiskosten ter 

plekke, overnachtingen, de entrees voor de verplichte excursiepunten en vrijwel alle 

maaltijden.  

 

Afhankelijk van de reis die je kiest logeer je bij een gastgezin, op de campus of in een 

eenvoudig onderkomen. Als je logeert bij een gastgezin dan overnachten er minimaal 

2 VLC leerlingen 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 wilt 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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Bath  
 

Wanneer:   

B:     maandag 10 t/m  

vrijdag 14 april 

 

Kosten: € 400,- + zakgeld 

 

Informatie bij: Dhr. R. Vreeken 

 

 

Ondergedompeld worden in de Engelse taal en cultuur?  

Kies dan voor deze reis! 

Je krijgt op verschillende dagen les in het Engels van Engelse docenten.  

Daarnaast is er veel aandacht voor Shakespeare en word de week in stijl 

afgesloten met een eigen voorstelling. 

 

Wat gaan we o.a. doen? 

 

 Verblijf in Grittleton House School  

 

 Engelse lessen door ‘native teachers’ 

 

 Bezoek aan Bath & Stratford upon Avon 

 

 Theaterworkshop in Shakespeare’s Stratford upon Avon 

 

 Eigen Shakepeare voorstelling in elkaar zetten en voordragen! 

 

 Sportactiviteiten 
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Kent  
 

Wanneer:   

A: maandag 7 t/m  

vrijdag 11 november 

 

Kosten: € 400,- + zakgeld 

 

Informatie bij: Dhr. Klene 

 

Ondergedompeld worden in de Engelse taal en cultuur?  

Kies dan voor deze reis!  

Je krijgt op verschillende dagen les in het Engels van Engelse docenten. 

Daarnaast is er aandacht voor Engelse cultuur en historie. Uiteraard mag 

een bezoek aan het theater niet ontbreken. 

 

Wat gaan we o.a. doen? 

 

 Verblijf in gastgezinnen in Ramsgate 

 

 Engelse lessen door ‘native teachers’ 

 

 Een bezoek aan Canterbury en haar ‘Cathedral’ 

 

 Op bezoek bij het Britse koningshuis in Greenwich 

 

 Museumbezoek naar keuze 
 

 Theaterbezoek 
 

 Sportactiviteiten 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpgITB1aTNAhUFLMAKHSeqDMUQjRwIBw&url=http://www.baytreebroadstairs.co.uk/blog/index.php/2016/01/31/canterbury-cathedral-2/&psig=AFQjCNETz5TrmoMbSkYgD-IZ5cm8IdSbVw&ust=1465895725825434
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Rouen 
 

Wanneer:   

C: maandag 08 t/m  

vrijdag 11 mei 

 

Kosten: € 400,- + zakgeld 

 

Informatie bij:  

Dhr. C. Kuilman  

 

Deze busreis naar ‘la douce France’ is een fantastische mix van taal, 

cultuur en actief bezig zijn. Allereerst bezoek je het grootse kasteel van 

Versailles. Zie en voel de geschiedenis van Frankrijk én Europa, het goud 

en de schilderijen in de beroemde Spiegelzaal, flaneer door de enorm 

grote tuinen. Natuurlijk word je de hele reis uitgedaagd Frans te 

spreken, niet alleen met je gastgezin, maar ook met leeftijdgenoten op 

het Franse lyceum dat we een bezoek brengen en waar we samen eten, 

sporten en creatief kunnen zijn. Kortom een uitdagend programma. Altijd 

een klein beetje eng van tevoren, maar volgens velen achteraf één van de 

leukste dagen van de week. Daarna rijden we door naar het mooie 

Normandië waar we de schilderachtige haven van Honfleur bezoeken. 

Frankrijk is bekend om haar culinaire cultuur, dus wij dompelen ons onder 

in een workshop Franse crêpes maken. Smullen! En dan lekker 

uitwaaien op het strand, maar niet zomaar, want we gaan strandzeilen. 

Een sportieve en originele activiteit op een uitgestrekt Normandisch 

strand. Tenslotte nemen we de tijd om de stad Rouen, waar ook onze 

gastgezinnen wonen, te bezoeken. Het knusse, oude stadscentrum zorgt 

voor de echte Franse sfeer en geeft ons de mogelijkheid daarvan te 

proeven tijdens de vrije tijd. Schitterend is de beroemde kathedraal die 

door de nog beroemdere impressionistische schilder Claude Monet 

vastgelegd is en dus ook te bewonderen in het museum. Of je kiest voor 

een bezoek aan de tuinen van Monet waar je bijvoorbeeld ook een 

tekenopdracht voor CKV kunt doen.  

Tu nous rejoins? On en a envie! (Ga je mee? we hebben er zin in!) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX9_mM2qTNAhXIA8AKHYt0A5gQjRwIBw&url=http://en.hotel-le-versailles.fr/&bvm=bv.124272578,d.d2s&psig=AFQjCNFxyLM41Ljtb0jUaYA7pKBODKBvqQ&ust=1465897008075605
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Roergebied 
 

Wanneer:   
C: maandag 08 t/m   

vrijdag 12 mei 

 

Kosten: € 350,- + zakgeld 

 

Informatie bij:  

Dhr. G. van Zoest 

 

Het Ruhrgebiet (of gewoon Roergebied in het Nederlands) ligt vlak over 
de grens, maar is toch een compleet andere wereld. Vroeger was dit een 
groot mijnbouwgebied, tegenwoordig biedt deze regio heel veel vertier. Er 
is van alles te doen, variërend van culturele steden, mooie en onverwachte 
natuur, uiteraard de restanten van het rijke industriële verleden en nog 
veel meer. Tijdens deze werkweek krijg je een zeer gevarieerd programma 
voorgeschoteld waar werkelijk voor ieder wat wils is. De gastgezinnen 
hebben ruime ervaring met scholieren, zijn vriendelijk en aardig en helpen 
jou om je kennis van het Duits naar ongekende hoogten te brengen! Zoek 
je dus een leuke afwisseling van fun, oh pardon, Spaß, action en Kultur, 
dan is dit jouw werkweek! 
 

Wat gaan we o.a. doen?  

 

 Verblijf in gastgezinnen 

 

 Bezoek aan Xanten: archeologisch park en Romeins museum 

 

 Bezoek aan de steden Düsseldorf en Bonn 

 

 Industrie beleven in museum DASA en een kijkje in het 

mijnwerkersleven 

 

 Bezoek aan de Veltins-Arena, thuis van FC Schalke 04 

 

 Lekker los in Moviepark! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu6fnc3qTNAhULCcAKHSyZCUwQjRwIBw&url=http://www.demijnen.nl/gids/bezienswaardigheid/zollverein-d&bvm=bv.124272578,d.d2s&psig=AFQjCNEztq2fz_ErYAmQ1BN5BZQ1cZRkvw&ust=1465898254578967
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Andalusië   
 

Wanneer:   

C: zaterdag 6 t/m  

vrijdag 12 mei 

 

Kosten: € 675,- + zakgeld 

 

Informatie bij:  

Mevr. Y. Chaigneau 

 

Wil jij een kijkje in het mediterrane leven van Andalusië? Ben je 

benieuwd naar de bijzondere natuur en rijke cultuur van dit zuidelijke 

puntje van Spanje? Dan is dit een reis voor jou!  

Deze reis is vooral voor leerlingen met interesse voor aardrijkskunde, dit 

is echter geen verplichting. We verblijven niet op één locatie maar doen 

meerdere plekken aan.  

 

Belangrijk! 

- Deze reis vertrekt (voor zover we nu weten) op zaterdag 6 mei, dit 

valt in het 2e weekend van de meivakantie; 

- Het aangegeven bedrag is een maximum, het is mogelijk dat de 

reis goedkoper uitvalt, dit is afhankelijk van de vliegreis; 

 

Wat gaan we o.a. doen? 

 

 Bezoek het wereldberoemde Alhambra in Granada! 

 Van de bergen naar de zee: van de Sierra Nevada naar Cabo de 

Gata, van hooggebergte naar prachtige basaltformaties aan zee 

 Waan je in het Wilde Westen in Fort Bravo 

 Waar komen die Spaanse tomaten en heerlijke olijfolie toch 

vandaan? We bezoeken enkele bedrijven in de buurt 

 Bezoek aan Almeria en haar fort 

 Natuurlijk mag een bezoekje aan het strand niet ontbreken! 

 Afsluiten in de prachtige stad Malaga 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiClp2P8aTNAhWJxxQKHVLRCXEQjRwIBw&url=http://travelioo.com/images/spain/alhambra-of-granada&bvm=bv.124272578,d.d2s&psig=AFQjCNEAciXdW22XMNZq_DJxl-KiDEq88w&ust=1465900610926280
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Zeeland  
 

Wanneer:   

B:  maandag 10 t/m  

vrijdag 14 april 

 

Kosten: € 180,- + zakgeld 

 

Informatie bij:  

Dhr. S. Kroon  

 

Wil je lekker naar buiten om onderzoek te (leren) doen? Op Schouwen 

Duiveland zit een veldwerkcentrum waar je leert om onderzoek te doen 

naar planten, dieren, de bodem en nog veel meer. Je verblijft hier ook 

met de hele groep. 

Je gaat op de fiets op excursie, je krijgt lezingen, gaat aan de slag in een 

laboratorium, zet een onderzoek op en aan het eind van de week 

presenteer je je bevindingen. Een perfecte voorbereiding voor je 

profielwerkstuk!  

We hebben de voorkeur voor leerlingen met biologie en/of 

aardrijkskunde maar iedereen met een onderzoekende houding is 

welkom. 

 

Wat gaan we o.a. doen? 

 

 Verkenningstocht natuurgebied de Schelphoek 

 Per fiets op excursie (afhankelijk van je gekozen onderwerp) 

 Workshop veldwerktechnieken leren 

 Lezing over natuurgebied de Schelphoek 

 Op onderzoek uit! Onderzoeksgegevens verzamelen 

 Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning zoals sport, film of iets 

anders 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisuNj3_aTNAhVFWxoKHda9BrYQjRwIBw&url=https://publicwiki.deltares.nl/display/KWI/4.2.01.%2BKlimaatbestendig%2BSchouwen%2BDuivenland&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNFnfYksDHljUixJQwTfCuValzKd3g&ust=1465906628381055
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Rome  

Wanneer:   

A: maandag 07 t/m   

vrijdag 11 november 

 

Kosten: €650,- + zakgeld 

 

Informatie bij:   

Mevr. K. Kolenberg 

 

 

Wat gaan we o.a. doen? 

 

 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:   

A: zondag 6 t/m   

vrijdag 11 november 

 

Kosten: € 350,- + zakgeld 

 

Informatie bij: Dhr. E. Hoogstad 

 

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! Andere jaren 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? 

 

 Sport: 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 

   

 


