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Barneveld, december 2022 

 

Aan de leerlingen uit klas 3 en hun ouders, 

Dit cursusjaar wordt voor alle leerlingen uit klas 3 een excursieweek georganiseerd. De 

excursieweek is een onderdeel van het lesprogramma en staat gepland in de week van 

maandag 5 t/m vrijdag 9 juni 2023.  

  

Dit jaar hebben wij weer spectaculaire excursies. Jullie kunnen een keuze maken uit 

bestemmingen in Nederland en in het buitenland. Leerlingen, die liever in eigen land blijven, 

kunnen kiezen uit: Ik hou van Holland en Terschelling! De leerlingen die de grens over willen, 

kunnen een keuze maken uit: Tsjechië, Oostenrijk, Belgische Ardennen, Parijs, Normandië en 

Toscane.  

 

Bestudeer deze excursiegids goed en maak daarna een weloverwogen keuze. Dit betekent 

dat er ook goed gekeken moet worden naar de inhoud van de verschillende activiteiten, 

zodat je dingen gaat doen die bij jouw interesses passen. Bij elke excursieweek wordt 

beschreven welke type leerling geschikt is voor deze bestemming. Lees dit goed en neem dit 

mee in het maken van een keuze. 

Het zal voor jullie een moeilijke, spannende, maar vast ook een leuke keuze worden.  

 

Welke excursieweek het ook gaat worden, wij zijn ervan overtuigd dat dit een ervaring is die 

jullie zeker niet mogen missen. 

 

Wij wensen jullie nu alvast een spannende, leerzame en mooie excursieweek toe! 

 

De Excursieweekcommissie,  

mevrouw M. Messelink & meneer J. van Essen  
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Algemene informatie 
 

• Elke derdeklasser is verplicht om een keuze te maken.  

 

• Maak de keuze weloverwogen. Leerlingen die heimwee hebben raden wij aan om een 

excursie te kiezen in het binnenland. 

 

• Alleen bij voldoende deelname gaat de betreffende excursie door. 

 

• Docenten van De Meerwaarde organiseren deze excursieweek en zijn verantwoordelijk 

voor hun groep. 

 

• Van de leerlingen wordt verwacht:  

o Leerlingen houden zich aan de geldende schoolregels. 

o Leerlingen houden zich aan de afspraken die door de begeleidende 

personeelsleden met de leerlingen worden gemaakt.  

o Het meenemen, kopen of verhandelen van alcoholische dranken en drugs 

wordt niet geaccepteerd. Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens de 

excursieweek niet toegestaan.  

o Wanneer een leerling zich niet houdt aan de regels en afspraken, kan de 

leerling worden uitgesloten van verdere deelname aan de excursieweek. 

 

• Iedere leerling dient over een identiteitskaart en/of paspoort te beschikken. Zonder deze 

documenten kan een leerling niet mee op reis.  

 

• Denk goed na bij het maken van de keuzes. Tussentijds wisselen kan niet, behoudens een 

gegronde reden. Er dient dan een mail te worden gestuurd naar het onderstaande adres: 

excursieweken@demeerwaarde.nl.  

 

• Financiële problemen behoeven in principe geen reden te zijn om niet deel te nemen aan 

de excursieweek. Ouders kunnen dan contact opnemen met de administratie. Zij kunnen 

dan in overleg een betalingsregeling treffen (meer informatie onder het kopje Financiën)  

 

• Indien na plaatsing geannuleerd wordt ontvangen ouders geen geld terug. In situaties van 

overmacht (ziekte) kan een uitzondering worden gemaakt. Er wordt dan wel € 50,- aan 

administratie- en reserveringskosten gerekend. 

 

 

 
 

mailto:administratie@demeerwaarde.nl
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Inschrijven  
 

• Ouders ontvangen een mail met daarin informatie over de excursieweek. In deze mail staat 

ook een link voor de inschrijving. Ouders geven hun uw zoon of dochter op door te 

klikken op de link in deze e-mail.  

 

• Er worden 3 keuzes gemaakt en ouders verklaren d.m.v. een vinkje kennis genomen te 

hebben van alle informatie uit deze gids en hiermee akkoord te gaan. 

 

• De opgave wordt afgerond met een aanbetaling via iDEAL. 

 

• Na opgave krijgen ouders een bevestiging per e-mail. 

 

• Opgave is mogelijk vanaf vrijdag 2 december t/m 9 december 2022. 

 

• In februari ontvangen ouders een mail met daarin de bestemming en een link om het 

resterende bedrag te betalen. De hoogte van dit bedrag hangt af van de definitieve 

plaatsing. 

 

Financiën  
 

De kosten van de excursieweek houden we voor ouders graag zo laag mogelijk. De kosten 

zijn afhankelijk van de gekozen bestemming. 

 

Als er betalingsproblemen zijn, vragen wij ouders dringend om dit voor de inschrijving aan 

te geven bij de financiële administratie. 

Dit is mogelijk per email (administratie@demeerwaarde.nl) of telefonisch (0342-404777). 

Vervolgens wordt er contact opgenomen voor het treffen van een betalingsregeling. Met 

deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook kunt u contact opnemen met de mentor. 

Hij of zij zal u in contact brengen met de administratie. 

 

Wat gebeurt er als de factuur voor een aanvullend bedrag nog niet is betaald? 

1. Als het bedrag niet betaald is binnen de betalingstermijn, zullen wij een 

betalingsherinnering sturen.  

2. Als er na deze herinnering nog niet betaald is, zullen wij een aanmaning sturen. 

3. Als na de aanmaning het bedrag nog niet ontvangen is, zullen wij de vordering uit 

handen geven aan ons incassobureau. Het factuurbedrag wordt dan verhoogd met 

incassokosten.  

 

 

 

http://www.google.nl/url
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Verzekering 

De school heeft een aansprakelijkheid - , ongevallen en reisverzekering afgesloten.  

De volgende aandachtspunten zijn van belang: 

1. Voor alle artikelen moet in geval van schade of vermissing een originele aankoop bon 

overlegd kunnen worden. Zonder deze bon wordt de aanvraag niet in behandeling 

genomen. 

2. Het is belangrijk om ter plaatse aangifte te doen bij de politie van vermissing of 

diefstal. Dit bewijs van aangifte heeft de school nodig om de aanvraag in behandeling 

te kunnen nemen en in te dienen bij de verzekeraar. 

3. Schade, vermissing of diefstal moeten binnen 1 week na terugkomst op de school 

gemeld worden bij de afdeling facilitair: facilitair@demeerwaarde.nl. 

 

De school is niet aansprakelijk voor opzettelijke schade van leerlingen aan andermans 

eigendommen. Hiervoor worden de ouders/ verzorgers van de betreffende leerling(en) 

aansprakelijk gesteld.   

mailto:facilitair@demeerwaarde.nl
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Ik  van Holland 
Midden op de Veluwe organiseren we de excursieweek ‘Ik hou van Holland!’. De 

excursieweek waarbij we niet echt weggaan en toch heel veel dingen gaan beleven. Tijdens 

deze excursieweek slaap je thuis. Maar zodra de dag start, stappen we op de fiets en laten wij 

jullie zien hoe fijn het kan zijn om in je eigen omgeving leuke activiteiten te doen.  We komen 

op de boerderij, in het bos, in de stad en bij het water. We gaan met een kleine groep 

leerlingen vakantie vieren. We gaan genieten, fietsen, sport-, spel- en groepsopdrachten doen 

waardoor we voorzichtig grenzen verleggen. We gaan het vooral heel fijn met elkaar hebben. 

Voor wie is deze week geschikt? 

HVH is voor leerlingen die houden van gezelligheid, het fijn vinden om tijdens zo'n 

week thuis te slapen, het leuk vinden om sport- en spelactiviteiten te doen en die prima een 

stukje kunnen fietsen. 

 

Deze excursieweek duurt vier dagen en kost € 170,- 
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Terschelling 
Zee, Strand…..Eiland (en we hopen natuurlijk op veel ZON) 

 

Heb je zin in een gezellige actieve werkweek op Terschelling? Ga dan met ons mee!  

We logeren 3 nachten met elkaar in een kampeerboerderij en wat gaan we allemaal zoal 

ondernemen? 

Wat dacht je van Paintballen, blokarten en een zeehondentocht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En… 

En…. 

We vertellen natuurlijk niet alles! 

Natuurlijk gaan we ook gewoon genieten van het water, het strand en het prachtige 

Terschelling. 

 

Actief en ook relaxed, dat is Terschelling! 

 

Welke leerling is geschikt voor deze week? 

Terschelling is ideaal voor de leerling die niet thuis wil slapen, maar wel in Nederland wil 

blijven. Hij/zij is sociaal, houdt van sportief zijn zonder te overdrijven, is een liefhebber van 

(zon), zee en natuur en houdt van gezelligheid!  

 

Deze excursieweek duurt 4 dagen en kost € 250,- 
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Tsjechië 
Een week lang leer je op een behoorlijk sportieve manier de omgeving van het stadje 

Harrachov kennen.   

 ’s Winters is dit een bekend skigebied, ’s zomers bieden deze bergen een hele andere 

uitdaging. Klimmen en abseilen op natuurrotsen van Mala Skala, rodelen, kanoën, het 

beruchte touwenparcours van Harrachov, een bezoek aan de stenen stad Prachov, een pittige 

mountainbiketocht door het Reuzengebergte en tot slot een zware tweedaagse hike door het 

Reuzengebergte met een BBQ en een overnachting in een berghotel met een fenomenaal 

uitzicht. Kortom een enorm gave uitdaging! Ga jij de uitdaging met ons aan?  

 

Welke leerling is geschikt voor deze week? 

Deze excursieweek is geschikt voor de zeer sportieve leerling die geen vrees kent en geen 

uitdaging uit de weg gaat (i.v.m. veiligheid gaan blessures aan enkels, knieën of aan een pols 

helaas niet samen met deze excursieweek).  

Deze excursieweek duurt zes dagen en kost € 360,-  
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Oostenrijk 

In Oostenrijk gaan we met de bus naar een camping die in de buurt ligt van Zell am See en 

Kaprun. Dit zijn twee prachtige dorpjes in de Alpen van Oostenrijk, waar je veel uitdagende 

activiteiten kunt doen.  

 

Op een paar kilometer van de camping stroomt de rivier Salzach. Dit is een wilde rivier 

waarop we gaan raften. Daarnaast gaan we in de bergachtige omgeving canyoning, rodelen 

en nog veel meer uitdagingen aan. Bekijk op YouTube de spectaculaire activiteiten, zodat je 

goed een beeld krijgt van wat je kunt doen in Oostenrijk!  

 

Naast deze sportieve activiteiten is er een gezellig programma. We gaan Zell am See en 

Kaprun bezoeken, sleeën op een gletsjer en sluiten de week af met een feestavond! 

 

Voor wie is deze week geschikt?  

Durf jij deze ultieme uitdagingen aan en ben jij sportief genoeg voor dit kamp? Schrijf je dan 

in voor Oostenrijk!! 

 

Deze excursieweek duurt zes dagen en kost € 390 ,-   
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Belgische Ardennen 
 

Op nog geen 4 uur rijden kom je in een geweldige omgeving. Deze week staat in teken van 

uitdagende activiteiten met o.a. klimparcoursen over snelstromende rivieren, tokkelen, 

mountainbiken en kajakken. Sportieve activiteiten afgewisseld met de juiste ontspanning.  

We overnachten in caravans. We zullen elke avond (op een bbq avond na) dineren in een 

restaurant waarbij het eten wordt bereid door een gediplomeerde kok. De laatste avond 

zullen we een verzorgde bbq organiseren die we afsluiten met een partyavond! 

Bij de camping is er in de avond ook de mogelijkheid om een duik te nemen in een verwarmt 

zwembad.  

Welke leerling is geschikt voor deze week? 

Kortom, wil jij met je maten/vriendinnen/klasgenoten een sportief, uitdagend, ontspannend 

en een goed verzorgde werkweek waarbij je niet direct heel lang in een bus wil reizen om 

mooie plekken te bezichtigen, dan is de Belgische Ardennen perfect voor jou! 

Deze excursieweek duurt ?? dagen en kost € 330. 
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Parijs 

 

Stad van het licht! Stad van de mode! Stad van de moderne kunst en natuurlijk de stad van 

de liefde! 

De week naar Parijs is een echte stadsexcursie. Ben jij nieuwsgierig naar deze prachtige stad? 

Tijdens deze week nemen we je mee langs alle mooie bezienswaardigheden die de stad Parijs 

te bieden heeft.  

 

  

 

 

 

Een greep uit de activiteiten: een avondrondvaart over de Seine, we bezoeken het 

voetbalstadion Stade de France, we gaan naar Arc de Triomphe, Louvre, Versailles en je krijgt 

genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen!  

Om het helemaal compleet te maken gaan we één dag naar Disneyland Parijs!  

 

 

 

 

 

We verblijven in een hotel in het noorden van Parijs en reizen voornamelijk met de metro.  

Welke leerling is geschikt voor deze week? 

Parijs is geschikt voor gezellige nieuwsgierige leerlingen die het niet erg vinden om te 

wandelen en die samen met ons deze prachtige stad willen ontdekken! 

Deze excursieweek duurt 4 dagen en kost € 425,00 
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Normandië 
 

Wil jij:  

• Zien waar de Geallieerden in 1944 aan land kwamen?  

• Een bezoek brengen aan een invasiemuseum en de stranden?  

• De indrukwekkende Amerikaanse begraafplaats bezoeken? 

• Door de kraters van Point du Hoc lopen?  

• Een museum over WOI bezoeken en ervaren hoe het was om in loopgraven te leven 

en te vechten? 

• Genieten van gezelligheid, ontspanning, lekker eten?  

• Ook tijd te hebben voor kanoën en winkelen? 

• En als klap op de vuurpijl tijd doorbrengen in het bruisende Antwerpen?  

 

Dan moet je zeker voor deze reis kiezen. Je zult ontdekken wat Frankrijk allemaal te bieden 

heeft. Een week om nooit te vergeten. ‘Viva la France’!  
 

Maandag: naar Normandië (lange busrit) 

Dinsdag/ woensdag: Normandië 

Donderdag: richting Antwerpen met stop in museum WOI 

Vrijdag: ochtend in Antwerpen; rond lunchtijd terug naar huis 

  

Voor wie is deze week geschikt?  

Voor (gezellige) leerlingen die houden van cultuurreisjes en het leuk vinden om meer te zien 

(en te leren) van de Eerste & Tweede Wereldoorlog.  

  

Deze excursieweek duurt 5 dagen en kost €375,-  
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Toscane (Bella Italia)  
Houd je van cultuur, natuur, zon, zee, strand, kamperen en……. pizza? 

Dan is de excursie naar Italië wat voor jou! We gaan op ontdekkingstocht in het toverachtige 

Toscane, de mooiste streek van Italië. Een regio met schitterend gelegen middeleeuwse 

stadjes, heuvels vol groene cipressen, olijfbomen en druivenranken. En natuurlijk niet te 

vergeten de prachtige stranden aan de Middellandse Zee. 

Wat gaan we doen? We brengen een bezoek aan Pisa en maken een selfie met de scheve 

toren. We wandelen door de romantische straten van Lucca. We genieten van de prachtige 

stad Milaan en brengen daar een bezoek aan de Dom; één van de grootste kathedralen in de 

wereld. En wat dacht je van een pittige wandeling langs de Cinque Terre met zijn kleurrijke 

dorpjes. Ervaringen om nooit te vergeten! Tussen al deze activiteiten door verblijven we op 

een camping aan zee (met strand!) en genieten we van het klimaat, het eten en elkaar. Dit 

laat je toch niet aan je neus voorbijgaan?! 

Welke leerling is geschikt voor deze week? 

Voor leerlingen die houden van cultuur, natuur, zon, zee, strand, kamperen, wandelen & 

lekker eten!  

Deze excursieweek duurt zes dagen en kost € 395,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


