Aan de leerlingen van 3ht, 3vt en 4vt
en hun ouders/verzorgers
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Betreft: Leerdam-Blois uitwisseling

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voor de Corona tijd waren we als school gewend om in 3hvt uit te wisselen met een Franse school uit
Blois. Helaas is dat al een tijd geleden. Aan het begin van het schooljaar leek een dergelijke
uitwisseling nog niet mogelijk, maar door versoepelingen in Nederland en Frankrijk bleek
samenwerking ineens haalbaar.
Omdat de leerlingen van 4vt vorig jaar niet op uitwisseling konden gaan is besloten zowel 3hvt als 4vt
mee te laten doen tijdens deze uitwisseling. We kiezen echter niet voor een uitwisseling, waarbij de
leerlingen in gastouders geplaatst worden. De Franse leerlingen slapen in een hostel dicht bij
Amsterdam en onze leerlingen worden in Frankrijk ondergebracht in een aparte ruimte in het kosthuis
op de campus van de Franse school. Omdat we laat pas konden beginnen met de regelingen bleken
een aantal zaken onzeker. Pas afgelopen vrijdag viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats.
Vandaar dat ik u, ouders, pas zo laat kan informeren.
Op 5 april zullen de klassen 3hvt en 4vt naar Amsterdam gaan om daar samen te werken met de
Franse leerlingen. Om 8.30 uur worden de leerlingen op school verwacht. In Amsterdam bezoeken we
onder andere het Tropenmuseum en krijgen de leerlingen een rondleiding door de Joodse wijk en een
uitleg over het belang van enkele gebouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een lunch gaan de
leerlingen in groepen opdrachten doen rond het centrum. Om 17.15 verwachten we terug in Leerdam
te zijn. De collega’s mevrouw E. Steehouwer en de heer R. Veenstra zullen de leerlingen naar
Amsterdam begeleiden.
Op 7 april komt een groep Franse leerlingen naar Leerdam Zij zullen op deze dag samenwerken met
3hvt. Er is voor gekozen om 4vt hier niet bij te betrekken, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden
op hun proefwerkweek. Zij zullen dan hun reguliere lessen volgen.
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- vervolg -

3hvt en de Franse leerlingen krijgen digitaal een workshop documentaire maken van Caleb Cindano,
bedrijfsleider van Cameleye Productions in Namibië, die heeft meegewerkt aan de Passion of the
Christ en zelf meer dan 2000 natuurdocumentaires heeft gefilmd. ‘s Middags zullen de Franse
leerlingen samen met 3hvt een programma in en rond het centrum van Leerdam volgen.
De Franse leerlingen maken een documentaire/video reisverslag van hun reis.
Op woensdag 18 mei gaan de leerlingen van 3hvt en 4vt met de bus naar Blois, Frankrijk.
Daar worden we, zoals eerder gezegd, ondergebracht in een afgescheiden gedeelte van het kosthuis
op de campus van de school. Wij zullen de enige bewoners zijn van dit gedeelte tijdens ons bezoek.
Naast samenwerkingsopdrachten staan onder andere een bezoek aan het Chateau in Blois en een
rondvaart in kleinere boten op de Loire op het programma.
Ook onze leerlingen zullen voor dit gedeelte als opdracht een filmverslag maken van hun reis.
Over de precieze vertrek- en aankomsttijden in mei informeer ik u later. Mevrouw N. van der Velde
en ondergetekende zullen de leerlingen naar Frankrijk begeleiden.
Ik hoop u zo voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet,

Ronald Veenstra
(docent geschiedenis, maatschappijleer en Global perspectives)
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