
 

 

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen in leerjaar 4, 

 

 

Facultatieve reizen 

 

Vandaag hebben de leerlingen tijdens de dagstart informatie gekregen over de drie 

facultatieve reizen die dit jaar op de planning staan. Deelname aan een reis is niet 

verplicht! Leerlingen die het GLOS-programma volgen, zullen deelnemen aan de 

verplichte reis naar Marokko. De reis wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. 

Iedere reis heeft een maximum aantal deelnemers. Bij een over aanmelding zal er 

geloot worden. De leerlingen kunnen kiezen tussen: 

 

• wintersportreis: leerlingen kunnen kiezen tussen ski- en snowboardles. 

Leerlingen zonder enige wintersport ervaring krijgen voorrang; 

• Santiago de Compostella: fietstocht waarbij de leerlingen een deel van 

de eeuwenoude pelgrimstocht zullen afleggen; 

• Expeditie: een actieve kampeerreis naar de Belgische Ardennen met 

verschillende outdoor-activiteiten. 

 

De leerlingen hebben een link gekregen naar een aanmeldformulier in MS Forms. 

Hierin kunnen zij aangeven of ze op reis willen en zo ja, wat hun eerste en tweede 

keuze is. De deadline voor het invullen is vrijdag 30 september. 

 

Activiteitenweek 

 

Volgende week staat de eerste activiteitenweek op het programma. Deze week 

staat voornamelijk in het teken van persoonsvorming en mentale gezondheid. 

Daarnaast zullen de leerlingen ook meer leren over technieken die komen kijken bij 

het maken van een film, omdat een aantal workshops/lesprogramma’s afkomstig is 

van het Nederlands Film Festival dat deze week in Utrecht gehouden wordt. De 

makers van de lesprogramma’s maken belangrijke thema’s bespreekbaar door ze te 

combineren met lessen in film making. 

Het weekprogramma is tijdens de mentorlessen inmiddels besproken en bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

 

• 2 filmlessen van het Nederlands Film Festival 

• 1 workshop van het NFF 

• 2 workshops van 'Psychologie in het Onderwijs' 

• 1 lezing van Devon Diercks 

• 1 theatervoorstelling 'Laat het licht aan' 

 

In de bijlage kunt u een korte beschrijving vinden van de verschillende activiteiten.  

 

Ik kan me voorstellen dat de onderwerpen van de lessen, workshops en 

theatervoorstelling bij sommige leerlingen om wat voor reden dan ook gevoelig 

liggen. Als u bij het lezen van de beschrijving van de verschillende activiteiten het 

beter acht dat uw zoon/dochter niet deelneemt aan een bepaalde activiteit, neem 

dan gerust contact met mij op. 

 

We zien uit naar een mooie en nuttige week! 

 

Hartelijke groet, 

 

Stefan Landman 

Conrector middenbouw 
 
 
 


