
 

 

Rotterdam, 11 januari 2018 

 

Aan:  de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de 2e klassen TTO 

Betreft:  informatieavond op donderdag 8 februari 2018 over de reis naar 

Bath/ Engeland 

Data reizen: klassen TH2A en TH2B gaan van 14 april t/m 20 april naar Bath 

  klassen  TV2C & TV2D en TV2F gaan van 26 mei t/m 1 juni naar Bath 

  klassen TV2A & TV2B & TV2E gaan van 2 juni t/m 8 juni naar Bath 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u weet staat de reis naar Engeland voor de leerlingen van de 2e klassen TTO in de 

maanden april  t/m juni gepland. T.z.t. ontvangen de leerlingen van TTO-2 het programma- 

en opdrachtenboekje voor de werkweek naar Engeland. In verband met deze werkweek 

wordt er voor de ouders een informatieve bijeenkomst op school gehouden op donderdag 

8 februari 2018. De datum van deze informatieavond stond reeds in het overzicht activiteiten 

aangegeven. 

Middels deze brief willen wij u graag voor deze avond uitnodigen. De bijeenkomst vindt 

plaats in de aula van school en begint om 19.30 uur. Wij kunnen ons goed voorstellen dat 

het voor u plezierig is (nader) kennis te maken met de ouders van de partner(s) met wie uw 

kind in Engeland in een gastgezin zal verblijven. De schooldeur is geopend vanaf 19.00 uur. 

Uiteraard zal er deze avond ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

Einde officiële gedeelte is omstreeks 20.30 uur 

Aansluitend  is er voor de ouders gelegenheid om elkaar wat nader te leren kennen onder 
het genot van een informeel drankje. Hieronder volgt alvast de meest noodzakelijke 
informatie: 
  
Zoals u wellicht weet is deze schoolreis een echte werkweek. Dit houdt in dat de leerlingen 

niet slechts voor plezier en ontspanning in Bath zijn, maar dat zij tevens aan een aantal 

opdrachten moeten werken. 

De leerlingen worden in Bath bij Engelse gastgezinnen ondergebracht. Deze gastgezinnen 

zijn met zorg uitgezocht door de talenschool BEST (Bath Educational Study Tours) in Bath. 

De directeur van de talenschool, dhr. Mark Appleton, draagt hiervoor de verantwoording. 

De gastgezinnen in Bath krijgen instructies over zaken zoals tabak-en alcoholgebruik, 

diëten/allergieën en het tijdstip van thuiskomen van de leerlingen ’s avonds (21.00 uur thuis 

bij eigen gastgezin!!). Overdag volgen onze leerlingen en de begeleidende docenten zowel  



’s morgens op de Talenschool  als ’s middags bij de excursies een gezamenlijk programma. 

De docenten logeren in een Bed and Breakfast Guest House. 

Elke ochtend na het ontbijt bij het gastgezin gaan de leerlingen naar de Talenschool in Bath 

waar zij lessen Engels volgen en aan diverse opdrachten werken. In de middaguren zijn 

enkele excursies gepland. Eveneens bevat het programma twee dagexcursies: een dag naar 

Cheddar Gorge en Glastonbury en een dag naar Oxford.  Een vol programma dus, bekijkt u 

het boekje binnenkort maar eens goed. Er staat een aantal dingen in dat ook voor u van 

belang is. Tijdens en na de werkweek moet er aan de opdrachten worden gewerkt. Deze 

opdrachten vloeien voort uit de vakken History, Geography,  Art & Design en English. Zij 

zullen uiteindelijk ook becijferd worden! 

Beslist noodzakelijk voor uw kind om mee te nemen: 

• een geldig paspoort of geldige toeristenkaart (de documenten moeten in ieder 
geval geldig zijn tot en met december 2018); 

• visum: EER-burgers (Europese Economische Ruimte omvat alle Europese landen 
inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) hebben voor Engeland geen visum 
nodig, wel een geldig paspoort of een geldige toeristenkaart. Lees bijgevoegd 
document  “Wie heeft er een visum nodig en hoe vraag je er een aan?”; 

• zakgeld: In Engeland is alles duurder dan in Nederland. De Engelse pond is op dit 
moment €1,12 waard.  Wij adviseren dan ook persoonlijke benodigdheden uit 
Nederland mee te nemen. Tevens lijkt het ons verstandig uw kind hooguit € 100,-  
aan zakgeld mee te geven; 

• kleding voor koude, natte en/of warme dagen en goed schoeisel; 

• presentje(s): niet noodzakelijk, maar wel een heel aardig gebaar is het meenemen 
van een typisch Nederlands “presentje/aardigheidje” voor het Engelse gastgezin. 

 

Gezien het feit dat de begeleidende docenten en de school met een dergelijke werkweek en 

met zoveel leerlingen een gigantische verantwoording dragen, zou ik u willen verzoeken de 

aangehechte Guide Lines samen met uw zoon/dochter goed door te lezen, zodat duidelijk is 

welke consequenties eventueel wangedrag ten gevolge kan hebben. In het kader van deze 

verantwoording zullen wij helaas genoodzaakt zijn, leerlingen die zich niet conform de regels 

kunnen gedragen op kosten van betreffende ouders naar huis te sturen. 

Wij vertrouwen er echter op dat zulks niet nodig zal zijn en hopen van harte dat de werkweek 

in Bath een leerzame, maar vooral ook een heel plezierige ervaring zal zijn! 

In de hoop u allen te mogen verwelkomen op donderdagavond 8 februari verblijf ik, mede 

namens de mentoren, met vriendelijke groet,  

 

drs J. Koot-Martijns     

(teamleider TVWO-1 & -2 en THV 1 & TH2) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


