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Inhoud
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• Welkom

• Voorstellen

• Inhoud / doel informatieavond

• Programma Papenburg

• Programma Stadskanaal

• Beeldmateriaal

• Calamiteiten

• Afspraken

• Vragen ????????????



Voorstellen
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• Ronald Roossien

• Ellen Kampen



Waarom een informatieavond
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• Wat verwachten wij van de ouder(s)/verzorger(s).

• Wat verwachten wij van de leerlingen.

• Wat kunt u van ons verwachten.



Programma Papenburg (25 maart t/m 29 maart)
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• Maandag 

– 14:45 uur aanwezig zijn op school in achterste deel kantine.

– Rond 16:00 uur zijn we in Papenburg.

– Ontvangst. Leerlingen worden opgehaald door gastgezin.



Programma Papenburg 
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• Dinsdag

– Ochtendprogramma op school

– Bedrijfsbezoek ‘McDonalds’ met lunch

– Bezoek ‘Meyer Werft’

https://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/index.jsp


Programma Papenburg 
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• Woensdag

– Bedrijfsbezoek ‘Krone’.

– ‘Klimmen’.

– Gezamenlijk eten.

– Stadsbezoek Papenburg.

https://www.krone-trailer.com/
https://www.abenteuerzeit.de/
https://www.papenburg-marketing.de/NL/


Programma Papenburg 
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• Donderdag

– Bezoek ‘Veenmuseum Elisabethfehn’.

– Lunch is zelfvoorziening (zakgeld of van huis).

– Stadsbezoek Oldenburg.

– Uit eten bij de pizzeria.

http://www.fehnmuseum.de/en/start/
https://www.oldenburg-tourismus.de/service/wegnaaroldenburg


Programma Papenburg 
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• Vrijdag

– Verzamelen op school (afscheid).

– 10:00 uur vertrek naar Stadskanaal.

– Aankomst 11:00 uur in Stadskanaal.



Programma Stadskanaal (13 mei t/m 17 mei)
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• Maandag

– 15.30 uur Leerlingen Stadskanaal op school (kantine).

– +/-16:00 uur Aankomst Duitse leerlingen. 

– 16:15 uur Welkom in de kantine.

– 16.45 uur Iedereen gaat naar zijn/haar gastgezin.



Programma Stadskanaal 
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• Dinsdag

– Lesprogramma op school.

– Brunchen in het schoolrestaurant.

– Veenkoloniaal programma.



Programma Stadskanaal
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• Woensdag

• Bezoek ‘Veenpark’.

• Lunchen (patat).

• Waterskiën Ermerstrand (zwemkleding/handdoek mee).

http://www.veenpark.nl/
https://www.ermerstrand.nl/nl/waterskibaan


Programma Stadskanaal
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• Donderdag

– Klimmen bij ‘Bjoeks’ in Groningen.

– Stadsbezoek Groningen.

• (eigen lunch verzorgen of kopen)

– 16.00 uur Vertrek naar Stadskanaal.

– 18.00 uur BBQ????

• (School zorgt voor vlees. Zelf voor drinken e.d. zorgen)

https://www.bjoeks.nl/
https://toerisme.groningen.nl/over-groningen/stad-groningen


Programma Stadskanaal
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• Vrijdag

– 09.30 uur Verzamelen bij school en afscheid nemen.

– 10:00 uur Vertrek Duitse leerlingen.

– 10.30 uur Gezamenlijk afsluiten en uitreiking certificaat van deelname.

– 11.00 uur Programma afgelopen.



Beeldmateriaal

21-3-2019 15

• Onderling zullen er foto’s gemaakt worden.

– Respecteer elkaars privacy;

• De begeleiding gaat ook foto’s maken.

– Wel/geen toestemming middels digitale vragenlijst;

– Voor de krant;

– Voor Facebook;

• Ter promotie voor toekomstige uitwisselingen;

• Ter promotie van de school;



Calamiteiten
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• Calamiteitenplan; dit staat ook in Magister.

• Wat te doen als je de groep kwijt bent?

• Wat te doen bij een serieus noodgeval?

• ICE (In Case of Emergency)



Afspraken
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• Leerlingen moeten wel gewoon werken aan hun planning en huiswerk.

• Gastgezin dient een 2e fiets beschikbaar te stellen.

• Regels omtrent alcohol / drugs. 

• Alle onderdelen zijn verplicht om aan deel te nemen behalve abseilen is vrijwillig. 
(toestemmingsformulier)

• ICE1 (Roossien) en ICE2 (Thuis) in mobiel.

• Definitief overzicht tijden en programma volgt via Magister.

• I.v.m. AVG zelf allergieën/bijzonderheden communiceren met uitwisselingsmaatje.

• Uitleg als leerlingen zich misdragen.

• Bij vragen rroossien@ubboemmius.nl of 06 – 22 69 67 16.

mailto:rroossien@ubboemmius.nl


Opdracht
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• Neem het formulier met de gegevens van je Duitse partner in ontvangst.

• Neem vandaag nog contact op met je Duitse maatje.



CERTIFICAAT VAN 

DEELNAME

Heeft deelgenomen aan het ‘Uitwisselingsprogramma Papenburg 
Duitsland 2019’

in het kader van ‘internationalisering’ .

Toegekend aan:

___________________________________________________

Namens de organisatie



Vragen en of opmerkingen
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