
 

Betreft: Uitwisseling met Angers (Frankrijk) 2020 
Datum: 26 september 2019  

Beste ouder(s); verzorger(s), 

De sectie Frans heeft sinds vijf jaar contact met een school in Angers. Angers ligt in het westen van 
Frankrijk, in de Loirestreek. Sinds vier jaren organiseren we een uitwisseling met ‘la Madeleine’. De 
uitwisselingen zijn telkens zo goed verlopen dat we ook nu weer hebben besloten een vijfde 
uitwisseling op te zetten m.i.v. het schooljaar 2019-2020. 

Omdat we de organisatie kleinschalig en overzichtelijk willen houden, kunnen er maximaal 19 
leerlingen deelnemen aan het project. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, zijn we genoodzaakt om 
te selecteren of te loten. Daarom vragen we alle leerlingen die zich inschrijven een korte motivatiebrief 
te schrijven. Deze brief en de leer- en werkattitude van de leerling (in eerste instantie in de Franse 
lessen) is bij eventuele selectie leidend. 

In het kort komt het erop neer dat er van zaterdag 6 t/m vrijdag 12 juni 2020 een groep van 20/23 
Franse leerlingen per bus naar Venlo komt. De docenten stellen zorgvuldig, binnen de gegeven 
mogelijkheden, correspondentie-paren samen. De Nederlandse en Franse leerlingen maken van te 
voren met elkaar kennis via mails, brieven en/of Facetime (in het Frans en Engels). Tijdens de 
uitwisseling ontvangen de leerlingen (en uiteraard hun ouders) de correspondent thuis en doen mee 
aan de activiteiten.  

Het programma van de Nederlandse week wisselt elk jaar maar we doen ons best om 
succesnummers te herhalen: een excursie naar Amsterdam waar o.a. het Anne Frank-huis wordt 
bezocht en een fietstocht naar Grubbenvorst om een ijscoupe te eten. Ook worden er samen lessen 
gevolgd en zijn er andere activiteiten zoals o.a. klimmen bij Fliegerhorst . Het is aan het gastgezin om 
voor een programma op de zondag te zorgen, vervoer van en naar school (bijvoorbeeld per fiets) en 
uiteraard voor maaltijden en een correcte slaapplaats. 

Het tegenbezoek aan Angers vindt plaats van zaterdag 12 september t/m vrijdag 18 september 2020 
met dezelfde groep en onder dezelfde omstandigheden. Ook hier bestaat het programma uit enkele 
excursies, maar ook het volgen van lessen. In Angers zijn wij gast en volgen het programma zoals het 
voor ons georganiseerd wordt. Tijdens de week in Nederland is Engels de voertaal, tijdens de week in 
Angers spreken we Frans.  

De ouderbijdrage is per leerling Euro 325 voor de twee bezoeken. Uiteraard is hier niet het zakgeld 
bij inbegrepen. Overigens is de reissom ruim aangehouden met het oog op mogelijke onvoorziene 
uitgaven. De kans is daarom aanwezig dat er van de reissom een bedrag zal overblijven. Dat bedrag 
wordt dan teruggestort. 

Tijdens en na de uitwisseling zullen de leerlingen zelf zorg moeten dragen voor het inhalen van 
gemiste stof, en afspraken maken om gemiste proefwerken en s.o’s in te halen. Dat is ook de reden 
dat er van tevoren wordt gekeken naar de werk- en leerattitude van de leerlingen om te zien of het 
verantwoord is om leerlingen deel te laten nemen. 

Te zijner tijd (hoogstwaarschijnlijk in maart/april) organiseren we een informatieavond. Er is dan ook 
gelegenheid kennis te maken met de andere ouders/deelnemers en om eventuele vragen stellen. Per 
mail of telefonisch kan dat natuurlijk ook al in een eerder stadium. 

 

 



 

 

Wij hopen dat uw zoon/dochter mee kan en wil doen aan deze uitwisseling. Een unieke ervaring voor 
leerlingen om zowel de Franse als Engelse taal te spreken met Franse leeftijdsgenoten, de Franse 
cultuur op te snuiven en de Nederlandse cultuur te leren zien door de ogen van een Franse leerling. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, mailt u dan met een van de organisatoren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De organisatoren en begeleidende docenten, 

Virginie van der Giesen-Grégoire en Yvonne Schoolmeesters 

vgregoire@ogvo.nl       yschoolmeesters@ogvo.nl  

 

……………………………………………………………………….………………………………………………
. 

Beste leerling, 

Lever onderstaande inschrijfstrook uiterlijk 30 november 2019 in bij je docente Frans (2F1 en 2F2 bij 
mevr. van der Giesen en 2E1,  2E2,  2E3, 2D2, 2tp2 bij dhr. van Erp, 2tp1 bij dhr. Van Helden en 
2D1en 2D3 bij mevr. van Moorsel). Noteer alvast de data in jouw agenda voor het geval dat je mee 
mag. Voor de kerstvakantie krijg je te horen of je mee kan. 

De ouder(s); verzorger(s) van …………………………………………………………………………………... 

Uit klas …………………………………………….. Docent Frans……………………………………………... 

gaan akkoord met het ontvangen van een Franse leerling in de week van zaterdag 6 juni t/m vrijdag 
12 juni 2020 onder bovengenoemde voorwaarden. 

Mijn zoon/dochter zal van 12 september t/m 18 september 2020 een tegenbezoek afleggen in Angers. 
Ik ben ervan op de hoogte dat de kosten van beide bezoeken tezamen Euro 325,- bedragen. Middels 
deze inschrijving verplicht ik me ook tot betaling. De betaler heeft geen recht op terugboeking bij 
annulering van de reis. 

 
Handtekening voor akkoord 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je kunt je aanmelden via de volgende link op Googleforms: 

 

mailto:vgiesen@ogvo.nl
mailto:yschoolmeesters@ogvo.nl


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehkgM0lCAuxZlRx0Hu7lDbfAoS6Qw7gh6bB8R_tqdcEu
Ge_Q/viewform?usp=sf_link  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehkgM0lCAuxZlRx0Hu7lDbfAoS6Qw7gh6bB8R_tqdcEuGe_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehkgM0lCAuxZlRx0Hu7lDbfAoS6Qw7gh6bB8R_tqdcEuGe_Q/viewform?usp=sf_link

