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Waarom Internationalisering?
Deelnemers en begeleiders
20 leerlingen uit de verschillende 3e
klassen

Uitwisseling vs. Reizen…
Deelnemers en begeleiders
20 leerlingen uit de verschillende 3e
klassen

Contact tussen en na de activiteit
Gastgezin

Programma en landen
-

culturele activiteiten (musea, stedenbezoek)
lesbezoek of workshops
onderdompeling inDeelnemers
de cultuur en begeleiders
20 leerlingen
uit defood-evening,
verschillende
3e etc)
overige activiteiten
(wandelingen,
spellen

klassen

Afspraken internationalisering
http://www.odulphus.nl/onze-school/internationalisering/buitenlandse-reizen

Afspraken uitwisselingen, algemeen:
- Positieve instelling,
flexibiliteit en begeleiders
Deelnemers
- Houdt je aan20
afspraken
(werkstukken
ed.)
leerlingen
uit de verschillende
3e
- Aanwezig bij (informatieve bijeenkomsten)
klassen
- Ben op tijd bij afgesproken locaties
- Gedraag je conform de ter plaatse geldende culturele normen en waarden
-

Medicijnen? Voor sommige medicijnen is een Schengenverklaring
medicijngebruik i.v.m. de opiumwet nodig.
Meer info vind je op de volgende website:
www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

Afspraken internationalisering
http://www.odulphus.nl/onze-school/internationalisering/buitenlandse-reizen

Afspraken uitwisselingen, verblijf in gastgezinnen:
Overal waar je te gastDeelnemers
bent, gedraagen
je begeleiders
je volgens de gemaakte afspraken.
Natuurlijk zal het
en toe anders
zelfs
behelpen zijn. 3Jee eigen bedje
20afleerlingen
uitofde
verschillende
slaapt immer altijd fijner dan elders.
Wij verwachten echter een flexibele,
klassen
open houding. Ook qua eten en drinken. In de meeste gevallen doet de
gastfamilie erg haar best om het jou naar de zin te maken, ook al merk je
dat niet gelijk aan alles. Zodra een uitwisselingsleerling op bezoek is
verwachten we een gastvriendelijke uitstraling. Ook het rekeninghouden
met de gast qua conversatietaal en eten en drinken wordt zeer op prijs
gesteld. Zo ook het opbrengen van begrip binnen het redelijke voor de
gast als zijn/haar gedragingen soms afwijken van die van ons.

Samenvatting collectieve reisverzekering OMO
De vereniging OMO (het bevoegd gezag van het Odulphuslyceum) heeft
voor al haar leerlingen een collectieve doorlopende reisverzekering
afgesloten. Deze verzekering kan alleen aangesproken worden indien er
geen derden zijn die een vergoeding uitkeren.
De verzekering betreft o.a. dekkingen voor:
• Geneeskundige behandelingen (max. € 5000,-): honoraria, vervoer,
operaties, verpleging, spoedeisende tandheelkundige behandeling.
• Hiermee samenhangende kosten (max. € 5000,-): kosten terugreis,
kosten langer verblijf, kosten verzorging door een begeleider, kosten
i.v.m. noodzakelijke terugroeping uit het buitenland, overige
noodzakelijke repatriëringskosten.
• Verlies van bagage (max. € 1500,-) mits de verzekerde de normale
voorzichtigheid in acht heeft genomen, met een eigen risico van € 75,-.

Uitleg per reis
Lokaal 073

Tallinn, Estland

mw. van Oort, mw. Lutters

Lokaal 106

Avigliana, Noord-Italië

dhr. Sanders, mw. Pijnenburg

Lokaal 218

Francavilla, Zuid-Italië

dhr. de Lange, mw. Janssens

Lokaal 222

Aguilar, Noord-Spanje

mw. Kaal, mw. Rossi

Lokaal 104

Sambin, Frankrijk

dhr. v. Beijsterveld, mw. v. Gerven

Lokaal 118

Koper, Slovenië

mw. v. Perlo, mw. van den Broek

Lokaal 214

Neubrandenburg, D.

dhr. Beijer, mw. Spooren

