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Komend schooljaar staan er weer allerlei reizen op het
programma voor de leerlingen van het Montessori College. Om
deze schoolreizen allemaal op een rijtje te zetten hebben we
deze reisgids ontwikkeld. In deze reisgids kunnen jullie lezen uit
welke reizen jullie komend schooljaar kunnen kiezen.
Houd er wel rekening mee dat er voor iedere reis een eigen
bijdrage gevraagd wordt.
We houden wel rekening met de reizen dat er bij teveel
inschrijvingen geloot gaat worden. Als er geloot dient te worden voor een reis, wordt er gekeken of er
al een andere reis is gedaan door deze leerling. De leerling die nog geen reis heeft gedaan dit
schooljaar, zal dan de voorkeur krijgen.
Veel plezier alvast met het maken van deze leuke en leerzame keuzes!
Voor info en vragen: Koen van der Hagen, Thea Claessens of Tobias Peperkamp,
k.vanderhagen@montessoricollege.nl(Berk) t.claessens@montessoricollege.nl(Beuk)
t.peperkamp@montessoricollege.nl (Groesbeek) of check de pagina op onze website over
internationalisering.
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Duitsland
Uitwisseling Hüllhorst
Met deze uitwisseling ga je kennismaken met
uitwisselen.
Onze Duitse vrienden zullen één schoolweek bij jou
komen logeren en jij gaat één schoolweek in Duitsland
logeren.
Tijdens deze week ga je kennismaken met uitwisselen.
Je gaat samen met onze Duitse vrienden een leuk en
gevarieerd programma draaien. Zoals steden bezoeken
en leuke sportieve en culturele activiteiten ondernemen.
11-12-13-14 maart 2019

Hüllhorst

3-4-5-6 juni 2019

Nijmegen

Kosten

± €150,--
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Spanje
Uitwisseling Felanitx, Mallorca
Ook tijdens deze reizen ga je leren hoe deze buitenlandse
kinderen leven en of er verschillen zijn met onze
leefgewoontes. Ook leer je om te communiceren met
kinderen uit een ander land. Tijdens deze uitwisseling
worden er weer allerlei leuke, sportieve en culturele
activiteiten georganiseerd. Je slaapt in een gastgezin, dat
betekent dat wij jou koppelen aan een buitenlandse jongen
of meisje. Hierbij letten wij zo goed als mogelijk op jullie gezamenlijke interesses. Wanneer onze
gasten in Nijmegen zijn slapen ze bij jullie thuis.
Kosten

± € 275,--

Ps. Bekijk op youtube: verbaasjezelf ook leuke filmpjes, zoals:
https://www.youtube.com/watch?v=0S9tynibKXM&index=8&list=UUyO62Z2ju0lt2qc-sIqoAmw
https://www.youtube.com/playlist?list=UUyO62Z2ju0lt2qc-sIqoAmw
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Spanje
Uitwisseling Malaga
Dit jaar zijn we met leerlingen van de Beuk, Berk en
Groesbeek op uitwisseling geweest naar Malaga.
Deze reis was zeer geslaagd. Met mooie ervaringen
(en souvenirs!) zijn we thuis gekomen.
Een aantal leerlingen zijn deze zomervakantie zelf
weer daarheen gegaan voor een vakantie.
Om een indruk te krijgen wat er allemaal gebeurd is tijdens deze uitwisselingen, nodigen we jullie uit
om een kijkje te nemen op onze facebook pagina. (https://www.facebook.com/MontiMalaga/)
Nu is het ons zo goed bevallen dat we dit schooljaar weer een uitwisseling gaan organiseren.
Ga je mee?
19 t/m 25 november 2018

Nijmegen

18 t/m 24 maart 2019

Malaga
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Alternatieve reizen(geen uitwisseling)
Tevens zijn er dit schooljaar ook nog reizen waarbij we niet gaan uitwisselen. Bij deze reizen gaat het
vooral om samenwerken, plezier maken en buitenlandse reiservaring opdoen.
De reizen die hierbij aangeboden worden zijn:

Jaar 1 & 2 (Leerlingen Sportspecialisatie, Berk, Beuk)
Bergtochtkamp, tijdens deze reis ga je naar de bergen van Oostenrijk, vanuit de camping ga je allerlei
tochten maken over de mooiste bergtoppen van Oostenrijk. Voor deze reis heb je een goede conditie
en doorzettingsvermogen nodig.
28 juni t/m 3 juli 2019
Kosten
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€ 330,--

Jaar 2 (Berk, Beuk, Groesbeek)
Skireis, we gaan naar een skigebied in
Oostenrijk(Katschberg), waarbij onder begeleiding
van ervaren skidocenten alle leerlingen in een
groepje hun eerste ski/snowboard ervaring op
kunnen doen of hun ski/snowboard ervaring kunnen
verbeteren
14 t/m 18 januari 2019
Kosten
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€ 425,--

Jaar 2 & 3 gezamenlijk (Berk, Beuk niet voor hv3, Groesbeek)
Surfcamp in Frankrijk
Hierbij ga je de fijne kneepjes leren van het golfsurfen. Tevens zullen er veel strandspellen worden
gedaan. Je bent dus de hele dag bezig met sportieve activiteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=Tu4WiVbC80k&feature=youtu.be
26 juni t/m 3 juli 2019
Kosten

Travelguide 1-6

€ 399,--

Jaar 3 (Berk, Beuk, Groesbeek)
Skireis
Deze groep zal een lang weekend vertrekken naar de sneeuw. Welk gebied het dit jaar gaat worden, is
nog een kleine verrassing. Zodra dit duidelijk is zal dat met jullie gedeeld worden.

8 februari t/m 13 februari 2019
Kosten

Travelguide 1-6

€ 430,--

Uitwisseling Beuk VWO 4
We hebben op het Montessori College een traditie van uitwisselingen opgebouwd. In vwo4 is het
gebruikelijk, dat de moderne vreemde talen Duits, Frans en Spaans een uitwisseling met een school in
een land hebben, waar de vreemde taal gesproken wordt.
In dit kader worden er ook dit jaar drie
uitwisselingen georganiseerd. Leerlingen met
Duits gaan naar het Kopernikus Gymnasium in
Neubeckum (voor VWO), leerlingen met Frans
gaan naar Madame de Staël in Genève,
leerlingen met Spaans gaan naar het Instituto
de educación secundaria ‘Ramiro de Maeztu’ in
Madrid.
Wat houdt de uitwisseling precies in?
In de week van 3/4 – 9/10 november 2018 komen de leerlingen uit Spanje, Duitsland en Zwitserland.
In de culturele week, van 2 - 9 februari 2019 gaan wij op tegenbezoek.
Zowel in Nederland als in het buitenland zal er een breed programma georganiseerd worden met
sociale en culturele activiteiten.
Doel van de uitwisseling is kennismaking met jongeren uit andere Europese landen en aandacht voor
taal en cultuur.
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Culturele reizen Beuk Havo 4, Vwo 5
In de culturele week, van 2 - 9 februari 2019
Bezoek aan Rome: Nadruk op
Romeinse Oudheid,
Christendom en kunst

Bezoek aan Berlijn: Nadruk op keizerrijk, Tweede
Wereldoorlog en Koude Oorlog

Bezoek aan Riga: Nadruk op Tweede
Wereldoorlog en Sovjet Unie, Cultureel sporten
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Vwo 5 of vwo 6
Bezoek aan CERN in Zwitserland. De doorgang van de reis is afhankelijk van aanbod en animo.
Leerlingen met natuurkunde in het pakket kunnen aan deze reis deelnemen. De reis duurt 4/5 dagen
en valt vaak ook in het weekeinde.
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Ps.
De wereld
is onze school
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LEERJAAR

VESTIGING

WANNEER

WAAR

WANNEER

Kosten

1

Berk-Beuk

11 t/m 14 maart 2019

Hüllhorst

3 t/m 6 juni 2019

€ 150,00

1 en 2

Berk-Beuk

28 juni t/m 3 juli

Bergtochtkamp Oostenrijk

2

Berk-Beuk-Groesbeek

14 t/m 18 januari 2019

Skireis Oostenrijk

€ 425,00

2

Berk-Beuk

Felanitx Mallorca

€ 275,00

26 juni t/m 3 juli 2019

Surfkamp Frankrijk

€ 399,00
€ 430,00

2 en 3

Berk-Beuk geen h/vGroesbeek

3

Berk-Beuk-Groesbeek

29 maart t/m 4 april 2019

skireis

3 en 4

Berk-Beuk-Groesbeek

19 t/m 25 november 2018

Nijmegen

Havo 4 – VWO 5

Beuk

2 t/m 9 februari 2019

Rome

Havo 4 – VWO 5

Beuk

2 t/m 9 februari 2019

Berlijn

Havo 4 – VWO 5

Beuk

2 t/m 9 februari 2019

Riga

VWO 4

Beuk

3 t/m 10 november 2018

Nijmegen

2 t/m 9 februari 2019

VWO 4

Beuk

3 t/m 10 november 2018

Nijmegen

2 t/m 9 februari 2019

VWO 4

Beuk

3 t/m 10 november 2018

Nijmegen

2 t/m 9 februari 2019

VWO 5 of 6

Beuk

4 à 5 dagen

Cern-Zwitserland
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18 t/m 24 maart 2019

