Beste leerling, ouder, verzorger,
Zoals we in de nieuwsbrief van 23 september jl. al schreven hebben wij ons voorgenomen
om de internationale maatschappelijke stages (IMAS) aan het einde van dit schooljaar door
te laten gaan. We zijn dan ook voorzichtig begonnen met het nemen van de voorbereidende
stappen om dit mogelijk te maken voor onze bovenbouwleerlingen uit (T)H4 en (T)V5.
Omdat één en ander natuurlijk nog steeds niet helemaal zeker is hebben we besloten om de
IMAS dit schooljaar niet verplicht te stellen. Ouders/verzorgers bepalen zelf of hun kind wel
of niet mee gaat op de IMAS. Als leerling mag je zelf ook afzien van de reis. Niet op reis
gaan voor de IMAS betekent dat je in plaats hiervan een MAS activiteit in Nederland zal
doen. Omdat we het advies van de oudercommissie opvolgen en dus met de bus zullen
reizen, beperken wij ons dit jaar tot drie bestemmingen in Europa. Deze bestemmingen zijn:
1. Oekraïne (meivakantie)
2. Bosnië (juni/juli)
3. Macedonië (juni/juli)
Het project in Oekraïne wordt georganiseerd door mijnheer Van Eijk. De projecten in Bosnië
en in Macedonië worden uitgevoerd in samenwerking met onze partner "Out of Area".
Zoals altijd worden de leerlingen bij elke reis naar het buitenland vergezeld en begeleid door
onze docenten en leden van de aangesloten liefdadigheidsorganisaties. Wolfert Tweetalig
heeft met deze liefdadigheidsorganisaties een langdurige relatie opgebouwd en zet zich dan
ook graag in om een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van hun sociale
doelstellingen.
De reis naar Bosnië bestaat uit verschillende werkbezoeken aan lokale projecten die
klaslokalen en speelplaatsen renoveren voor minder bedeelde kinderen.
Het project in Macedonië is gelinkt aan het programma van "SOS Kinderdorpen" en focust
zich op de ondersteuning van een Romaschool in Skopje.
Het project in Oekraïne betreft de samenwerking met een school gericht op
achterstandsleerlingen en is gesitueerd aan de grens met Polen.
Op dit moment hebben de genoemde bestemmingen een negatief reisadvies. We zullen de
situatie uiteraard op de voet volgen. Uiterlijk 1 maand vóór vertrek zal het besluit worden
genomen of we naar deze bestemmingen kunnen afreizen. Vanzelfsprekend zullen we dan
ter plekke alle nodige maatregelen volgen. Binnenkort ontvangt u een digitaal
aanmeldformulier van ons. Hou er bij het inschrijven rekening mee dat je misschien niet

geplaatst kan worden bij het stageland van je eerste voorkeur, maar bij je tweede of derde
keus.
Leerlingen die besluiten om niet mee te doen aan de IMAS, horen later dit schooljaar meer
over de activiteiten binnen Nederland.
Als je vragen hebt over de IMAS, neem gerust contact op met mij.
Met vriendelijke groet,

Maikel Mahangi
Teamleider bovenbouw VWO

Dear students, parents and guardians,
In the newsletter from 23rd September last, we told you that we are continuing to plan for the
international community service internships (IMAS), and while it may have taken a little bit of
time to arrange things, we would hereby like to give you an update.
Since the current situation is still a little unsure, we have decided that IMAS travel will not be
compulsory this year 2020-2021. It will be an opt in situation. We will leave the final decision
to send your children on IMAS to you, the parents and guardians. The students will not be
forced to complete an IMAS if they do not feel comfortable travelling internationally this year.
Normally we would be travelling to many IMAS destinations on different continents. This year
we will, per advice of the Parent Committee, restrict our travel to continental Europe by bus.
If you decide not to allow your child to go on an IMAS, a MAS (local community service
internship) within the Netherlands will then be compulsory in order to complete the
community service as part of the upper level curriculum. Currently we are planning for 3
international destinations:
1. Ukraine (May vacation)
2. Bosnia (June/July)
3. Macedonia (June/July)
The Ukraine project is arranged by Mr van Eijk. The Bosnia and Macedonia projects will take
place in cooperation with our charity partner, ‘Out of Area’. In each case, the students will be
supervised by teachers from our school as well as members of the respective charity groups.
All of these projects have a long standing basis in our school and we want to continue the
relationship we have there and give back to the various communities.
The Bosnia project provides for multiple destinations within Bosnia, all working on renovating
school classrooms and playgrounds for under-priviledged school children.
The Macedonia project will be working in the capital of Skopje in a Roma school linking in
with the "SOS kinderdorpen".
The project in Ukraine is also working with a disadvantaged school close to the Polish
border.
We are aware that according to the current travel advice each of these destinations are
labelled orange and therefore we will be following the situation carefully. If however the
situation does not change 1 month prior to departure, we will not be travelling at all. If we can
travel we will follow all COVID-19 regulations for the countries we will be visiting.

A sign up-form will be sent in the coming days to all parents & students, so that you can list
your preference of destination. Please take into consideration that it might not be possible to
go to your destination of first choice but maybe your second or third. Of course when we go
on these projects social distancing and complying with COVID-19 regulations for the various
countries will be followed.
If you decide not to participate in an international community service internship, you will
receive information about the national projects in the near future.
If you have questions about the IMAS, feel free to contact me.
Best regards,
Maikel Mahangi
Team manager VWO upper classes

