


 



Ardennenreis 
 
 

Reisdata: 
maandag 6 april t/m donderdag 9  
april 
 
Maximaal aantal deelnemers:  
30 – 35 
 
Vervoer:  
bus 
 
Begeleiders:  
Marieke Thoben, Derk Venema 
 
Overnachting:  
2 nachten in kampeerboerderij en 1 nacht 
bivak in de natuur 
 
Kosten:  
ongeveer 300 euro (alles  
inbegrepen) 
 
Programma:  
wandeloriëntatietocht,  
mountainbiken, klimmen, abseilen, tokkelen, 
challenge parcours, kanoën, boogschieten 
en bivak. 
 
Kortom:  
hou jij van sporten en in de natuur zijn, 
grenzen verleggen en avontuur, ga dan mee 

op Ardennenreis! 
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    Berlijn 
 
 

Reisdata:  
maandag 6 april 2019 t/m vrijdag 10 april 
2019 
 
Max. aantal deelnemers:  
30 
Een reis voor leerlingen die op een 
(sportieve) manier de geschiedenis en cultuur 
van Berlijn willen ontdekken.  

 
Vervoer:  
bus 

 
Begeleiders:  
Martijn Vermast, Rutger Kok en Isabel 
Serrarens 
 
Overnachting: 
hostel  

 
Kosten:  
€420 

 
Programma:  
Rijksdag, stadswandeling langs highlights, 
Holocaustmuseum, Hohenschönhausen 
(voormalige Stasi-gevangenis) of 
Sachsenhausen (voormalig concentratiekamp), 
fietstocht langs niet voor de hand liggende 
plekken, Olympiastadion. 

 

 

 

 

 

 
 



Bestemming onbekend 
 

Waar gaan we heen?  
Tja, dat ga jij mee bepalen. Jij hebt inspraak in waar 
we heen gaan en wat we tijdens de reis gaan doen. 
Ben je avontuurlijk en sta je open voor verrassende 
bestemmingen, dan is deze reis wat voor jou. 
 
Met 35 leerlingen gaan we, in zeven door de reisleiders 
samengestelde groepjes, onderzoek doen naar nieuwe, 
interessante of bijzondere bestemmingen binnen 

Europa. Naast de bestemming gaat jullie 
groep op zoek naar globale kosten voor 
tickets, verblijf en activiteiten.  
 
Al deze informatie gaat aan elkaar 
gepresenteerd worden in een pitch van 
drie minuten. Tijdens deze pitch maak je 
de medereizigers enthousiast voor jullie 
reis. Zo hebben we zeven reisvoorstellen 
waar we een keuze gaan maken. 

Gewoon door te stemmen. De reisleiders gaan 
natuurlijk wel meedenken of een reis financieel haalbaar 

en of er rekening gehouden is met de voorwaarden voor een 
reis. 

Zodra de bestemming gekozen is gaan we 
in groepjes de reis uitwerken en maken 
er een mooi programma van dat door 
inbreng van elke deelnemer aan deze 

reis tot stand gekomen is.  
 

Wie weet waar we landen? 
 Maximaal bedrag 500,- (vervoer,   

  overnachtingen, eten, toegang) 
   Aantal leerlingen: 35 

    (Vlieg)tickets pp maximaal €175,- euro 
Geen bestaande bestemming binnen het 
internationaliseringsprogramma.  
Mix van cultuur en natuur.  
Indien naar een stad, minstens 2 activiteiten buiten de 
stad. 

  Bezoek aan plaatselijke school (regelt de reisleiding). 
   
   Juul van Meeuwen, Mike van den Hurk, Annemarie    
   Schamp 

 
 



         Boedapest 
 

Duur:    
5 dagen  
 
Datum:  
nog onbekend 
 
Vervoer:   
vliegtuig 
 
Kosten:   
€ 500,- 
 
Deelnemers:   
35 leerlingen 
  
Begeleiders:   
Tom Brom, Ferdi Göksin, Milou Bijveld 
 
Programma:   
De Hongaarse hoofdstad Boedapest 
wordt vaak het ‘Parijs van het Oosten’ 
genoemd. Dit komt niet alleen door de  
rijke geschiedenis van de stad in  
Boeda maar ook door de binnenstad van 
Pest aan de overkant van de Donau. 
Samen ontdekken we de hoogtepunten 
en combineren we cultuur met natuur  
en heel veel gezelligheid! 

 

 

 

 

 

 

 



  Londen 
 

Datum:  
maandag 6 april t/m 10 april 2020 

 
Kosten:  
ongeveer 425 euro 
 
Deelnemers:  
ongeveer 30 met max. 35 
 
Vervoer:  
bus en boot 
 
Overnachting:  
verblijf in een gastgezin met 2, 3 of 4 leerlingen 
 
Begeleiders:  
Jan Coppens, Suze Troost en Karin Doup 
 
Activities: 
- See beautiful Canterbury on the way to 
London 
- Spend your stay with an English host family 
- Walk through the city of London 
- Fly the London Eye and see the city from a 
height of 135 metres Go to Tower Bridge and 
walk on a glass floor. A great experience! 
- Relax during a boat trip on the Thames 
- Enjoy a horror tour at night 
- Shop till you drop on your afternoon free 
- Enjoy life underground or hop on a double 
decker 
- See dinosaurs at the Natural History Museum 
- Watch the latest fashion at the Victoria & 
Albert Museum 
- Find your inner Einstein at the Science 
Museum 
- What about a beautiful musical???!!! Thriller 
or wicked or … 
- Stroll along the white cliffs of Dover and  
- Enter the life of Shakespeare at the Globe 
- Enter the world famous St Paul’s Cathedral 
and enjoy some magnificent views from the top 
 



            Muziekreis 
 

Wat is er mooier dan dat je kan zeggen dat je 
met een band een muziektour hebt gemaakt 
in het buitenland. Je bepaalt met de groep 
waar de reis naar toe zal gaan en geeft een 
aantal concerten in een Europese stad naar 
keuze. Daarnaast bezoeken we allerlei 
bezienswaardigheden om de stad en omgeving 
te leren kennen en doen we leuke activiteiten.  
 
Reisdata: 
6 april 2020 t/m 10 april 2020 
 
Max. aantal deelnemers: 
25 
 
Vervoer: 
Met het vliegtuig  
 
Begeleiders: 
Paul Wagemakers, Paul van der Heijden, 
Marij van den Boom 
 
Overnachting: 
In een hostel  
 
Kosten: 
€500,- 
 
Programma: 
De voorbereiding start met de muziekrepetities  
waarbij er al echt een ‘band’ ontstaat. In de stad  
naar keuze geven we een aantal concerten op  
verschillende scholen. Daarnaast bezoeken we  
allerlei interessante bezienswaardigheden en doen  
we leuke activiteiten om de stad en omgeving 
beter te leren kennen. 

 

 

 

 



      Rome 
 

Reisdata:  
week 30 – ma.6 april t/m vrij.10 april (onder 
voorbehoud, afh. van vlucht) 
 
Max. aantal deelnemers:  
35  
 
Vervoer:  
vliegtuig, bus, metro 
 
Begeleiders:  
Antoinette van Beers, Judith Braam, Theo van 
Welie 
 
Overnachting:  
hostel in of nabij het centrum  
 
Kosten:  
€ 500,- tot € 550,- 
 
Programma in hoofdlijnen: 
- Stadswandelingen langs de hoogtepunten uit  
    de Romeinse periode, Barok en     
    Renaissance. 
- Bezoek Vaticaanstad incluis musea.  
- Fietstocht naar Catacomben, Via Appia en  
    het Aquaductenpark 
- Busreis naar Pompeii en een wandeling op  
    de Vesuvius. 
 
Als je voor deze reis kiest dan: 
- Ben je geïnteresseerd in klassieke oudheid   
    en kunst & cultuur. 
- Schrik je niet van een fikse wandeling en  
    fietstocht. 
- Kun je zelfstandig op pad met een groepje.  
- Lever je een positieve bijdrage aan het  
    programma en aan de sfeer in de groep.
            

 
 

 
 

 



     Sicilië 

 

De Siciliëreis is een uitwisselingsreis. Een 
unieke kans om eens een kijkje achter de 
voordeur van een echt Siciliaans gezin te 
nemen. Wij verblijven daar bij leerlingen 
van de school Rosina Salvo in Trapani.  
 
We vertrekken zaterdag 4 april naar Sicilië en 
komen zaterdag 11 april weer terug.  
 
We vliegen op Palermo en reizen vandaar 
met de bus naar de stad Trapani.  
 
Er zijn maximaal 25 deelnemers (dit hangt 
deels af van de grootte van de Italiaanse 
groep) 
 
De twee begeleiders zijn: Ivo Hulshof en 
Karin Arentsen 
 
De kosten voor de reis zullen max. 500,00  
bedragen. 
 
In Sicilië gaan we overdag met onze eigen 
groep allerlei uitstapjes maken. Bijvoorbeeld 
naar Palermo, de hoofdstad. We bezoeken 
Erice, we leren Trapani kennen, we gaan 
naar Marsala. We zullen ook meerdere 
oude Romeinse tempels zien en 
natuurlijk veel zee. ’s Avonds organiseren de 
leerlingen daar vaak allerlei leuke dingen om te 
doen. Het eten is er fantastisch en bij mooi weer zul 
je vast meerdere keren kunnen zwemmen 
in zee.  
 
In mei komt de Italiaanse groep 
bij ons en laten wij ze kennis 
maken met onze gewoonten en 
organiseren wij een mooi 
programma voor hen. 

 

 



Summit Senegal 
 

Ben je geïnteresseerd in de wereld en wil 

je graag een bijdrage leveren door mee te 

denken over milieu, klimaat, voedsel etc. 

samen met anderen jongeren van over de 

wereld? 

Geef je dan nu op voor een summit.  

 

Dit keer in: 

Dakar, de hoofdstad van Senegal 

 

School: Institution Sainte Jeanne d’Arc 

 

Van 15 tot en met 21 maart 2020 

 

Je logeert in gastgezinnen, je maakt 

kennis met een totaal nieuwe cultuur. 

 

Schrijf een motivatiebrief waarin je uitlegt 

waarom jij aan deze summit zou willen 

deelnemen.  

Er kunnen maar drie leerlingen mee. 

 

  Kosten zijn 500 euro.  

 

En we gaan natuurlijk vliegen. 

 

Begeleider: Anja Wisse 

 

 

 

 

 

 

 

.
            
 
 
 
 
 



     Summit Virginia 

 

Duur:  
10 dagen 
 
Datum:  
20 maart t/m 29 maart 
 
Vervoer:  
vliegtuig (Amsterdam-Washington Dulles) 
 
Verblijf:  
je verblijft in een gastgezin. 
 
Kosten: 
€ 500,- 
 
Deelnemers:  
4 leerlingen; selectie middels motivatiebrief 
 
Begeleider: 
Laurie Heinen 
 
Programma:  
je neemt deel aan een Youth Leadership Summit, 
dat wil zeggen dat je met delegaties uit zo’n veertig 
landen gaat praten over globale onderwerpen.  
Van tevoren werk je als groep aan een actieplan 
voor een kwestie uit je directe omgeving. Denk 
ook hierbij aan Global Goals 
(www.globalgoalsoss.nl). Naast het 
presenteren van je actieplan en het 
discussiëren met leeftijdsgenoten uit andere 
landen bezoek je ook diverse malen toeristische 
trekpleisters in Washington D.C. In het weekend 
onderneem je activiteiten met je gastgezin. 

 

http://www.globalgoalsoss.nl/


QuestTrek Nepal 
 

Wil je het avontuur van je leven beleven, dat 

je inzicht geeft in wie je bent, waar je talent 

ligt en wat je wil?  

Heb je interesse in andere culturen en wil je 

iets betekenen voor een ander?  

Hou je van de natuur en ben je niet vies van  

een stevige wandeling?  

                  Wil je even weg van alle afleiding die de     

   moderne maatschappij op ons afslingert?  

   Heb je een open houding en ben je bereid    

   om de handen uit de mouwen te steken om    

   deze reis voor jezelf mogelijk te maken? 

 

Geef je dan op door middel van een 

motivatiebrief voor de QuestTrek naar Nepal! 

Een reis waarin je acht dagen door het 

prachtige Nepal loopt, samen met Nepalese 

wees- en straatjongeren. Een reis die je niet 

alleen meer over jezelf leert, maar waar je 

ook je reisgenoten leert kennen én je ook 

nog wat voor ze kunt betekenen! 

De reis heeft een pittig voor- en natraject, 

dus we zoeken alleen de écht gemotiveerde 

leerlingen! 

 

Reisdata:  

donderdag 2 april tot en met zondag 12 april  

 

Max. deelnemers:  

8 (plus ongeveer 6 Nepalese jongeren) 

 

Begeleiders:  

Joost van der Meulen + plus een aantal 

begeleiders vanuit MyQuest 

 

Kosten:  

€ 3000,00, waarvan je € 2500,00 zelf gaat 

regelen via fundraisers, veilingen e.d. 

 

 

 



         Programma: 

Voortraject: Meerdere bijeenkomsten met o.a. een Talententest, brainstorm om te 

bedenken hoe je de reiskosten bij elkaar krijgt en fundraiser/veiling/andere acties 

die geld opleveren. 

 

De reis: In een dag of 8 loop je van plek naar plek in de wonderschone Himalaya, 

terwijl je gesprekken voert met je reisgenoten. Onderweg en op locatie doe je 

allerlei oefeningen.  

 

Natraject: Wat heb je van het voortraject en de reis geleerd? Hoe kun je dit 

vasthouden en gebruiken? Wat zijn je doelen en dromen? 
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