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Doetinchem, 23 januari 2023 

 

Aan: Alle ouder(s), verzorger(s) leerlingen klas 3 TTO 

 

Betreft: Uitwisseling klas 3 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Binnen het programma van het tweetalig onderwijs organiseren wij voor onze leerlingen een 

uitwisseling met buitenlandse scholieren. Deze uitwisseling staat geheel in het teken van 

internationalisering en wereldburgerschap en biedt de leerlingen de kans om op jonge leeftijd 

andere talen en culturen echt te ervaren.  

 

In de week van 27 t/m 31 maart zal er een uitwisseling plaatsvinden met scholen uit Duitsland en 

België. Meer dan 130 leerlingen gaan deze week een internationale samenwerking aan d.m.v. een 

uitwisseling met leeftijdsgenoten. Middels deze brief willen we u graag nader informeren over het 

concept en het inhoudelijke programma.  

 

De uitwisseling: 

De uitwisseling geschiedt door middel van het concept ‘gastgezinnen’. De leerlingen verblijven 

gedurende de week bij elkaar in het gezin inclusief overnachtingen.  

 

Op maandag en dinsdag verblijft uw zoon/dochter in Duitsland of België in het gastgezin van de 

uitwisselingstudent. Op woensdag en donderdag verblijven de uitwisselingsstudenten bij u en uw 

zoon/dochter in het gezin.  

 

Er zijn meerdere scholen betrokken bij deze uitwisseling. Scholen uit Dortmund, Essen, Hamburg, 

Luik en Schemmerhofen gaan met ons deze samenwerking aan.  

 

Mentoren en lesgevende vakexperts kijken naar de indeling van onze leerlingen om een zo goed 

mogelijk match te creëren tussen de leerlingen.  

 

Mocht het om de één of andere reden niet wenselijk of mogelijk zijn om voor u als gezin een 

uitwisselingsstudent te ontvangen, dan kunt u dit voor 13 februari bij Larissa Lurvink 

(larissa.lurvink@achterhoekvo.nl ) aangeven. Dan gaan wij op zoek naar een passende oplossing.  

 

Gedurende het verblijf in het buitenland zullen er per klas minimaal twee begeleiders mee gaan 

om het programma inhoudelijk te begeleiden en het welzijn van uw kind te monitoren.  

 

Het programma: 

Maandag 27 maart 2023  Vertrek bus naar Duitsland / België + aankomst school en 

gastgezinnen  

Dinsdag 28 maart 2023:   Programma Duitsland / België  

Woensdag 29 maart 2023:  Vertrek bus naar Nederland + programma op school met elkaar 

Donderdag 30 maart 2023:  Excursie Enschede  

Vrijdag 31 maart 2023:  Farewell breakfast + afscheid uitwisselingsstudenten  
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Het belooft een bijzondere en leerzame ervaring te worden voor onze leerlingen!  

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd hebben. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Larissa Lurvink  
Onderwijskundig leider 

 


