
Informatieavond 

Uitwisseling Caen 2023
l’échangel’échangel’échangel’échange à à à à Caen Caen Caen Caen 

lundi le 12 décembre 2022



ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

• Introduceren van de begeleiding, de partnerschool en het 

doel van de uitwisseling. 

• Uitgebreide programmabeschrijving 

• Bezoek van de Fransen aan Stadskanaal

• Deelname en inschrijving



Even voorstellen!  Even voorstellen!  Even voorstellen!  Even voorstellen!  

• Docenten vanuit Ubbo Emmius:

-dhr. Zuidema

-dhr. Niemeijer

• Docenten vanuit Saint Joseph: 

-mevr. Salmon (docente Engels)

-mevr. Le-Speelman (geboren Nederlandse) 

• Voor deze informatieavond:

ervaringsdeskundige Martine 



Even voorstellen! Even voorstellen! Even voorstellen! Even voorstellen! ---- schoolschoolschoolschool

• Internationale uitwisselingsschool 

Institution Saint-Joseph te Caen, Normandië. 

• Ubbo Emmius Stationslaan telt ongeveer 720 leerlingen

• Saint-Joseph telt meer dan 1300 leerlingen:

600 op de école en 720 op het collège

• Voorbereidende (schrijf)opdrachten met je uitwisseling via 

social media/e-mail/skype



Even voorstellen! Even voorstellen! Even voorstellen! Even voorstellen! –––– doel van de uitwisselingdoel van de uitwisselingdoel van de uitwisselingdoel van de uitwisseling

• Overkoepelend thema: WO II 

• Vakoverstijgende excursie: 
Franse taal en cultuur / Geschiedenis

• In aanraking komen met de Franse cultuur (school, dagelijks leven 
in een gastgezin) en kennismaken met andere culturen.

• De geschiedenis ‘leeft’ in Normandië 

• Je doet een beroep op je 
nieuwsgierigheid

• Je opent deuren



Jour 1, Jour 1, Jour 1, Jour 1, dimanchedimanchedimanchedimanche 12/3/2023 12/3/2023 12/3/2023 12/3/2023 –––– ReisdagReisdagReisdagReisdag

• +/- 820 km

• (07:00 Stadskanaal –

Honfleur –
tussen 19:h-20h Caen)

Avond in gastgezin



Jour 2, Jour 2, Jour 2, Jour 2, lundilundilundilundi 13/3/2022 13/3/2022 13/3/2022 13/3/2022 –––– Schooldag Schooldag Schooldag Schooldag 

SaintSaintSaintSaint----Jo Jo Jo Jo 
• Kennismaking met de school 

en haar leerlingen

• Bijwonen van lessen

• Gezamenlijke lunch met 

de Fransen in de kantine 

op school

• Rallye à Caen samen met de uitwisselingsleeringen

• Rond 16:45/17:00 weer op school: avond in het gastgezin



Jour 3, Jour 3, Jour 3, Jour 3, mardimardimardimardi 14/3/2023 14/3/2023 14/3/2023 14/3/2023 –––– La seconde La seconde La seconde La seconde guerreguerreguerreguerre

mondialemondialemondialemondiale
• 8.15 verzamelen onder de vlaggen daarna met onze eigen bus op stap:

• Duitse oorlogsbegraafplaats in La Cambe

• Amerikaanse oorlogsbegraafplaats bij Omaha Beach

• Pointe du Hoc

• Arromanches (kunstmatige haven)



Jour 4, Jour 4, Jour 4, Jour 4, mercredimercredimercredimercredi 15/3/2023  15/3/2023  15/3/2023  15/3/2023  –––– Le mémorial + tempsLe mémorial + tempsLe mémorial + tempsLe mémorial + temps----

librelibrelibrelibre

• 08:15 verzamelen onder de vlaggen,

eerste uur uitleg over Frankrijk in de oorlog daarna vertrek 

richting le musée Mémorial in Caen. 

• In het museum (en in de film) zie je goed het ontstaan en het 

verloop van de oorlog.

• Daarna is er vrije tijd 

samen met je uitwisseling



Jour 5, Jour 5, Jour 5, Jour 5, jeudijeudijeudijeudi 16/3/2023 16/3/2023 16/3/2023 16/3/2023 –––– Le Mont SaintLe Mont SaintLe Mont SaintLe Mont Saint----Michel + Michel + Michel + Michel + 

AvranchesAvranchesAvranchesAvranches

• 08:15 verzamelen onder de vlaggen en dan met onze 

eigen bus op stap richting le Mont Saint-Michel. 

• Fotospeurtocht in 

Avranches

16:30/17:00 terug op Saint-Joseph



Jour 6, Jour 6, Jour 6, Jour 6, vendredivendredivendredivendredi 17/3/2023 17/3/2023 17/3/2023 17/3/2023 –––– AdieuxAdieuxAdieuxAdieux et et et et 

retourretourretourretour
• 08:15 verzamelen onder de vlaggen en dan naar de 

Marché Saint-Sauveur van Caen (plaatselijke markt). 
Laatste beetje cultuur opsnuiven + opdrachten voor Frans 
uitvoeren. 

• Gezamenlijke lunch in 

de kantine van school

• Middag : ????? 

• Avond in gastgezin: 

afscheid + vertrek 

rond 22:00 vanuit 

Caen – Aankomst 

zaterdagochtend in Stadskanaal.



Fransen in Nederland Fransen in Nederland Fransen in Nederland Fransen in Nederland –––– week 24 / 12week 24 / 12week 24 / 12week 24 / 12----17 juni 202317 juni 202317 juni 202317 juni 2023

• Programma in onze school: lesbezoeken, rondleiding, 

interviews uitvoeren in het Engels

• Programma buiten school: bezoek Bourtange, 

Veenkoloniaal museum, stad Groningen, 

zeehondencrèche Pieterburen

• Onze leerlingen hebben in deze week een aantal 

gezamenlijke activiteiten, maar verder gewoon les 

Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor ons bezoek aan Caen.



Verblijf in een gastgezinVerblijf in een gastgezinVerblijf in een gastgezinVerblijf in een gastgezin

• Spannend, maar leerzaam en leuk.

• De Franse school heeft veel uitwisselings- projecten, dus 

ouders en leerlingen daar hebben veel ervaring met verblijf 

in gastgezinnen.

• Uit logeren betekent gast ontvangen.

• Bij de inschrijving geven u en uw kind aan of u een jongen 

of een meisje wilt ontvangen of dat het niet uit maakt. 

(Let op: logeerkamer)



Deelname en inschrijvingDeelname en inschrijvingDeelname en inschrijvingDeelname en inschrijving

• De kosten voor deze 6-daagse reis bedragen €200,-

• Inschrijfformulieren te verkrijgen bij dhr. Zuidema en deze 

het liefst nog voor de kerstvakantie inleveren. 

• Van origine is deze uitwisseling bedoeld voor havo 3. Dit 

jaar is er plek voor 30 leerlingen; aangevuld met vwo 3.

• Il y a des questions?

Stel ze gerust en public of 

één-op-één

tip: de ervaringsdeskundigen kunnen 
ook veel informatie met je delen!



Een onvergetelijke reis!

l’échange à Caen 12 à 17 mars 2023 


