
Informatiebrochure Ouderavond   

15 februari 2018 
studiereizen toekomstige  

5-HAVO en 5-VWO leerlingen 

 

 

 Barcelona 

 Berlijn 

 Edinburgh 

 Florence 

 Krakau 

 Londen 

 Praag 

 

3 - 7 september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Belangrijke data 

 

 Donderdag 22 februari 19.00 uur tot en met maandag 5 maart Start enquête 

inschrijving studiereis (1e, 2e en 3e keuze)  

Uitnodiging volgt via mail 

 Donderdag 15 maart: Bekendmaking indeling reizen via de mail 

 Vanaf 15 maart:  

- inleveren kopieën en het bevestigingsformulier in enveloppe bij de 

mediatheek  

 Voor 1 mei 2018: 

- betaling 1e termijn of volledige bedrag 

 Voor 1 juni 2018, evt resterende bedrag, 2e termijn voldaan 

 3 – 7 september 2018 

=> Studiereis 5Havo en 5VWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Informatie 
Minimum – maximum aantal leerlingen 

Afhankelijk van de aanmeldingen voor één van de zeven buitenlandse bestemmingen stellen 

wij een minimum en maximum aantal deelnemers vast. Dit zorgt ervoor dat wij de reis zo 

optimaal mogelijk (kwaliteit/ prijs- verhouding) kunnen aanbieden. Het is daarom van belang 

dat uw zoon/dochter een top drie, van drie verschillende bestemmingen aangeeft.  

In de derde week van maart kan uw zoon/dochter op de ELO zien bij welke reis hij/zij is 

ingedeeld. Ruilen is niet mogelijk. 

Blijven zitten in het vierde leerjaar 

Mocht uw zoon/dochter aan het eind van het jaar te horen krijgen dat hij/zij niet overgaat 

naar het vijfde leerjaar en hij/zij bij ons op school het vierde leerjaar overdoet, dan gaan wij 

ervanuit dat hij/zij wel meegaat met de reis. 

De Kosten 

Een indicatie van de reiskosten zijn: 

Barcelona € 475 (5 dagen incl. vliegreis) 
Berlijn  € 350 (5 dagen) 
Edinburgh € 450 (5 dagen incl. vliegreis) 
Florence € 500 (5 dagen incl. vliegreis) 
Praag  € 350 (5 dagen) 
Krakau  € 400 (6 dagen incl. vliegreis) 
Londen € 350 (5 dagen) 
     
De definitieve hoogte van de reiskosten zal tegelijk met de indeling bekend worden.  

 

De betaling 
De reissom van de betreffende reis zal in 1 dan wel 2 termijnen moeten worden betaald. 
Betaling 1e termijn is voor 1 mei, de evt 2e termijn is voor 1 juni 2018. 
 
U ontvangt een factuur per post van deze betaling in de eerste weken van april. 

Opgave 

Vanaf donderdag 22 februari, 19.00 uur zal een enquete geopend worden waarbij de leerling 

kan aangeven naar welke reizen zijn/haar voorkeur uitgaat. 

 

Bij een overvolle inschrijving geldt, dat wij plaatsen toewijzen op basis van: 

- De drie verschillende keuzes die zijn gemaakt 

- evt. het moment van inschrijving bij enquete  

 

Het bevestigingsformulier 

Tot 24 maart is het  mogelijk om het bevestigingsformulier in te leveren bij de mediatheek. 

 

Op het bevestigingsformulier geeft uw zoon/dochter nogmaals zijn/haar ingedeelde keuze 

aan en de ouder/verzorger ondertekent het document. (met deze ondertekening stemt u in 

met betaling). Lever het formulier in een enveloppe voorzien van naam en klas in. Tevens 

moet in de enveloppe een kopie van zowel paspoort/ID-kaart als zorgpas worden 

bijgevoegd.  



Keuzemogelijkheden: 
 

Praag 

De Gouden Stad, zoals een van de bijnamen van Praag luidt, ligt aan de rivier de Moldau.  
Het grootste deel van de bezienswaardigheden in Praag is te vinden in de binnenstad, die 
ongeveer samenvalt met de Oude Stad waar een van dé symbolen van Praag, het 
astronomisch uurwerk, te vinden is. Ook staat er het Standbeeld van Johannes Hus. De 
bekendste brug van Praag, de Karelsbrug, ligt aan de andere kant van de Oude Stad. Midden 
in de Oude Stad ligt de Oude Joodse Begraafplaats en het geboortehuis van schrijver Franz 
Kafka, een van de bekendste inwoners van Praag. 
 
Aan twee kanten van het centrum bevindt zich een vesting. Aan de noordwestzijde is dat de 
Praagse burcht op de heuvel Hradčany. Deze in de 9e eeuw gebouwde, burcht is de grootste 
ter wereld 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moldau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Stad_(Praag)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astronomisch_uurwerk_van_Praag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standbeeld_van_Johannes_Hus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karelsbrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Joodse_Begraafplaats_(Praag)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Praagse_burcht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hrad%C4%8Dany_(Praag)


 
 

Londen 

Sommige steden hebben het helemaal én allemaal. Londen is zonder twijfel zo'n stad. Zo 

kun je er shoppen totdat je erbij neervalt, 's werelds beste musea bezoeken en genieten van 

sightseeing. Kortom, je verveelt je geen moment. De rivier de Theems, die de stad in tweeën 

deelt, is het makkelijkste oriëntatiepunt. Zeker als je nog nooit in Londen geweest bent, is 

een wandeling langs het water de moeite. In pakweg dertig minuten zie je de skyline van 

Londen én een groot aantal bekende bouwwerken aan je voorbij trekken. Voorbeelden 

daarvan zijn de Houses of Parliament (met de bekende klok Big Ben), het Reuzenrad 

London Eye, de St. Paul's Cathedral en de Tower Bridge. Daarnaast is Londen één van de 

shophoofdsteden ter wereld. In de hoofdstad van Engeland vind je maar liefst 30.000 

winkels, waarvan er 3.000 in het centrum liggen. Niet te missen is Oxford Street, waar je de 

bekende warenhuizen vindt. Al moet je, en dan vooral in het weekend, wel goed tegen de 

drukte kunnen. Oxford Street is namelijk de drukste winkelstraat van Europa met 200 miljoen 

bezoekers per jaar. 

 

 

Florence  

Italië heeft een groot aantal prachtige steden. Na weer een jaar Rome bezocht te hebben gaan 

we nu voor de tweede keer terug naar Toscane, en wel midden in de stad Florence! De eerste 

dag gaan we al gelijk naar het onvergelijkbare, mooie en interessante Florence! Namen als da 

Vinci en Michelangelo komen vaak aan bod. Ook zullen we langs de hoogtepunten uit het boek 

Inferno van Dan Brown komen zoals de beroemde Ponte Vecchio over de rivier de Arno, de 

Dom, Bobilo tuinen en het beroemde beeldenplein Piazza della Signoria… Florence zal je 

betoveren!  



In Toscane is het in de periode dat we gaan vrijwel altijd mooi weer, dus zal het ijs goed 

smaken wanneer je door de straten van Florence loopt.  

Florence, de hoofdstad van de regio Toscane, ligt schilderachtig geborgen in het dal van de 

rivier Arno, die stroomt onder prachtige bruggen en langs schitterende oude huizen.  

De stad is wereldberoemd door haar uitzonderlijke rijkdom aan monumenten en kunstwerken 

en staat bekend als één van de mooiste steden van de wereld. Florence is de meest 

uitgesproken renaissancestad van Italië. Nergens anders in Italië bevinden zich zoveel 

gebouwen en kunstwerken uit deze periode. Onder de vele bezienswaardigheden behoren de 

Dom, Santa Maria del Fiore, met de wereldberoemde koepel ontworpen door Brunelleschi. 

Verder de Basilica di San Lorenzo, parochiekerk van di Medici; De Santa Maria Novella; Santa 

Croce met de graftomben van de Florentijnen Niccolo Machiavelli, Lorenzo Ghiberti, 

Michelangelo Buonarotti, Galileo Galilei, Giorgio Vasari en Gioacchino Rossini. De Ponte 

Vecchio, de oude brug, met zijn winkeltjes. Het Palazzo Vecchio, of Pallazo della Signoria, 

vormde eeuwenlang het bestuurscentrum van de stad. Het Palazzo Pitti met de Boboli tuinen 

is lange tijd bezit geweest van de Medici familie en herbergt nu een van de beroemdste musea 

van de wereld met werken van alle grote renaissance meesters. Het bekendste plein en hart 

van Florence is de Piazze della Signoria met het Palazzo Vecchio en een aantal beelden 

waaronder een replica van Michelangelo's David. Dit plein geeft toegang tot het "Uffizi" een 

van de belangrijkste kunstmusea van de wereld (denk aan de "Geboorte van Venus" van 

Botticelli). Maar een bezoek aan Florence begint bij de Piazzale Michelangelo dat op een 

heuvel ligt en zo een schitterend panorama biedt op Florence.  

Op de laatste dag voordat we terugvliegen naar Nederland zullen we een bezoek brengen aan 
San Gimignano,  ook wel de stad met de mooie torens genoemd. Ooit waren het er 72, nu zijn 
er nog maar 14 van over. De hoogte van deze torens getuigde overigens van de rijkdom van 
de eigenaar. Wanneer er genoeg tijd over is zullen we de (scheve) toren van Pisa nog gaan 
bezoeken. 
 
 

 
 



Krakau 
 
In het zuiden van Polen ligt één van de mooiste steden van Europa. Krakow (Krakau) is een 
magische plek waar historie, pracht en praal, architectuur, trendy winkels en gezelligheid 
samenvloeien. Krakau wordt wel de parel in de Poolse kroon genoemd. 
De fraaie historische stad ligt in het zuiden van Polen, aan de oever van de rivier Wisla, de 
koningin van de Poolse rivieren. De binnenstad van Krakau, ooit de hoofdstad van het land, 
staat al sinds 1978 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De Oude Stad, met 
de Universiteit van Jagiellonia en Wawel met het Koninklijk Kasteel, de Kathedraal en de 
Drakengrot, behoren tot de bekendste en mooiste plekken van Polen. 
Niet alleen Krakau zelf, maar ook de directe omgeving van de stad hebben zeer veel te bieden. 
Tot de belangrijkste bezienswaardigheden in de omgeving behoren de zoutmijn van Wieliczka, 
het voormalige Duits naziconcentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, 
het Tatragebergte en Zakopane, wel ‘de hoofdstad van de Tatra’ genoemd. 
  
Tijdens deze onvergetelijke 6-daagse studiereis zullen we deze belangrijke 
bezienswaardigheden allemaal bezoeken! 
  
We reizen per vliegtuig naar Krakau en verblijven 5 nachten in het centrum in een hostel. 

De kosten voor deze 6-daagse reis zijn €400,- 

 

 
 
 

Barcelona 
 

Als tweede stad van Spanje is Barcelona, of Barça in de Catalaanse volksmond, een grote en 

aantrekkelijke stad met een heerlijk klimaat en de Middellandse Zee dicht in de buurt. Een 

prima bestemming om op studiereis naar toe te gaan! 

Naast de ligging en het klimaat zijn er nog veel meer redenen om Barcelona te bezoeken. 

Tijdens de studiereis zullen we kennismaken met onder andere het werk van Gaudi, het stadje 

Sitges, de wijk Eixample, de Ramblas en het centrum van Barcelona.  

Gaudi is beroemd vanwege zijn bijzondere ontwerp voor de Sagrada Familia. Met de bouw 

van deze basiliek is in 1882 begonnen. Helaas is de bouw nog steeds niet voltooid. De bouw 

http://www.en.uj.edu.pl/en_GB/about-university/history
http://wawel.krakow.pl/en/
https://www.polen.travel/nl/unesco/wieliczka-de-wereldberoemde-zoutmijn-2
https://www.polen.travel/nl/unesco/het-voormalige-concentratiekamp-van-auschwitz-birkenau
https://www.polen.travel/nl/nationale-parken/tatrzanski-nationaal-park


vordert nog altijd gestaag. Uiteraard zullen we deze Sagrada 

Familia bezoeken. Daarnaast zullen we meer werk van Gaudi 

bekijken en onderzoeken. Te denken valt aan het Park Güell en 

de verschillende casas die in de stad te vinden zijn. We zullen 

hierbij ontdekken welke architectonische richting Gaudi vooral 

interessant vond. 

Sitges is een badplaats net buiten Barcelona. In dit stadje kun 

je goed zien wat het toerisme met een stadje als Sitges doet. 

Het toerisme geldt niet alleen voor “buitenlanders”, maar ook 

inwoners van Barcelona komen hier om uit te waaien en “gezien 

te worden”. 

In Barcelona bezoeken we ook de wijk Eixample. Deze wijk is 

stedenbouwkundig gezien wereldberoemd. De wijk is gebouwd 

aan het begin van de 19e eeuw op basis van socialistische 

ideeën. We zullen ter plekke gaan “controleren” of deze ideeën 

nog terug te vinden zijn.  

Tijdens de studiereis zullen er naast de vaste onderdelen ook keuzeonderdelen zijn. Te 

denken valt aan diverse aan het bezoeken van diverse musea, Camp Nou of een fietstocht 

door de stad. Daarnaast is er natuurlijk ook nog vrije tijd om de stad zelf te ontdekken. 

Van de leerlingen verwachten wij enthousiasme en inzet bij de verschillende onderdelen. 

Leerlingen krijgen de opdracht om (een deel van) de excursies toe te lichten. Dit doen zij ter 

plekke met een duidelijke en aantrekkelijke presentatie die ze voor de reis hebben voorbereid. 

 
 
 

EDINBURGH, SCHOTLAND 
Ontdek nu de mooiste stad van Europa: Edinburgh! 

 

De Schotste hoofdstad staat bekend om haar historie en natuur en beide worden uitgebreid 

belicht tijdens deze studiereis. Jullie maken kennis met de rijke Schotse geschiedenis door 

bezoeken aan het iconische Edinburgh Castle, de koninklijke jacht de Royal Yacht Britannia 



en het Palace of Holyroodhouse. Het prachtige Schotse landschap kunnen jullie bewonderen 

tijdens wandelingen naar de toppen van Calton Hill en Arthur’s Seat, maar ook wanneer we 

op dag 3 het binnenland van Schotland in trekken en een bezoek brengen aan Inchcolm 

Island of Loch Lomond. 

 

Daarnaast staat Edinburgh bekend om haar vele spookverhalen en hiervoor gaan wij op 

ontdekkingstocht. Op de eerste avond krijgen jullie een rondleiding door The Real Mary King’s 

Close, een ondergronds stelsel van verborgen straten, middenin de stad, waar het 

levensverhaal van Mary King uit de zeventiende eeuw wordt verteld en uitgebeeld. 

Op dag 2 doen we hier nog een schepje bovenop, want dan krijgen jullie van de Black Hart 

Storytellers een rondleiding door een kerkhof waar zich een poltergeist zou bevinden. Op dag 

4 maken we ook nog een stop bij het Surgeons’ Hall Museum, één van de oudste musea in 

Schotland, waar jullie leren over de geschiedenis van de chirurgie en oog in oog komen te 

staan met zijn vele objecten op sterk water. Ons hostel bevindt zich bovendien tegenover de 

Edinburgh Dungeon…   

Naast deze excursies is er ook ruime gelegenheid om deze prachtige plek zelf te ontdekken – 

maak een wandeling langs de bekendste winkelstraat van de stad, Princes Street, en bezoek 

het wereldberoemde Jenners Department Store; ga picknicken in de Princes Street 

Gardens met uitzicht op Edinburgh Castle; loop de Royal Mile af van het kasteel naar het 

parlementsgebouw; geniet van het uitzicht over de stad in Camera Obscura; en waai uit aan 

de waterkant in de wijk Leith. 

 

Berlijn 

Na een jaar afwezigheid komt de Berlijnreis terug voor de leerlingen van het Montessori 

College Twente. Berlijn is een wereldstad vol geschiedenis en architectuur; zeer geschikt om 

enkele dagen in te vertoeven. 

 

 



Waarom Berlijn? 

Ook al ligt Berlijn op nog geen vijf uur rijden van Hengelo, het is een compleet andere wereld. 

Berlijn heeft veel cultuur, architectuur en geschiedenis, maar ook grote winkelcentra waar 

shopliefhebbers zich uren kunnen vermaken. De stad zit vol met leuke cafeetjes en barretjes. 

Daarnaast komen de geschiedenislessen echt tot leven in Berlijn. Checkpoint Charlie was 

bijvoorbeeld de enige mogelijke doorgang om met de bus of auto naar Oost-Berlijn te komen. 

Je krijgt dan ook een idee hoe het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog moet zijn geweest. 

De reis naar Berlijn heeft voor iedereen veel te bieden! 

 

 

Programma 

We hebben verscheidene highlights op de planning staan: 

• Stasi- gevangenis, een plek waar duizenden mensen jaren hebben vastgezeten omdat 

ze tegen de DDR waren; 

• Brandenburger Tor (de grootste poort van Berlijn) en de Reichstag (het Duitse 

parlementsgebouw); 

• Alexanderplatz, een groot verkeerspunt van Oost-Berlijn waar dagelijks meer dan 

300.000 mensen komen; 

• Checkpoint Charlie 

• Sachsenhausen, een voormalig concentratiekamp van Nazi-Duitsland. 

 

Natuurlijk zal er nog meer op het programma staan, maar we verklappen niet gelijk alles. Er 

zal voldoende vrije tijd zijn om te shoppen, te wandelen, etc. 

 


