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klas 3h, 4h, 3v, 4v en 5v
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Onderwerp

Deelname uitwisseling India
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
We vinden het ontzettend leuk om te kunnen aankondigen dat het Citadel College voor de vierde
keer een uitwisseling met een school in India aanbiedt. We gaan wederom uitwisselen met een
school in een voorstad van Mumbai: om precies te zijn Smt. Sulochanadevi Singhania School in
Thane.
In het kader van ons schoolmotto: je leert, je groeit, je schittert, vinden we het erg belangrijk dat
leerlingen ook gaan groeien en schitteren in hun rol als gast en gastheer/-vrouw. Wij zijn van mening
dat de leerlingen zullen groeien in de beheersing van een vreemde taal (er wordt onderling Engels
gesproken) en in het vergroten van de geografische, culturele en historische kennis van het
partnerland. Daarnaast zullen de leerlingen in het intercultureel communiceren en in het bewust
worden van je eigen rol en bijdrage aan een goede samenwerking, stappen gaan zetten. Groeien in
het oppakken van je rol als wereldburger en vooral genieten omdat het zo leuk is om aan een
uitwisseling mee te doen en omdat je er heel veel van leert.
Dhr. Roijackers en dhr. Verhaaren zullen de uitwisseling verder vormgeven en begeleiden. Zij zullen
de komende week samen met de leerlingen die het afgelopen jaar mee op uitwisseling zijn geweest
de klassen langsgaan om hun ervaringen te delen en de leerlingen te enthousiasmeren.
We willen graag met minimaal 15 leerlingen uit 3h, 4h, 3v, 4v en 5v aan de uitwisseling deelnemen.
De kosten voor de rekening van de deelnemende leerling zullen ongeveer € 950,= zijn. Dit zijn de
kosten van de gezamenlijke uitstapjes in Nederland, het vliegticket naar India en het visum voor
India. Eventuele noodzakelijke inentingen en (nieuw) paspoort komen daar nog bij. We beseffen ons
ter degen dat dit een groot bedrag is maar de ervaringen die uw kind op zal doen zijn onbetaalbaar.
Daarnaast beiden we een mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen indien dit gewenst is.
Verder dient u nog rekening te houden met de kosten voor de uitwisselingsleerling die als gast bij u

in huis komt gedurende een week. De Indiase leerlingen zullen naar verwachting eind april 2020 naar
Nederland komen. Volgend schooljaar, waarschijnlijk in oktober 2020, zullen we naar India gaan.
Wanneer uw zoon of dochter interesse heeft in deze uitwisseling bent u van harte uitgenodigd om
samen naar de informatieavond te komen op woensdag 15 januari. Op de avond zelf vertellen we u
meer over de opzet, de invulling en het beoogde programma van de uitwisseling.
Hieronder nog even in het kort plaats en tijd:
Datum: woensdag 15 januari
Tijd: 19:00 – 20:00 uur
Locatie: Griftdijk (lokaal wordt nog bepaald)
Deze uitwisseling is een geweldige en unieke kans voor uw zoon of dochter om kennis te maken met
India. Wij hebben er veel zin in en hopen u te spreken op de informatieavond.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Internationalisering,

Mw. A.M. Boers-Müller
afdelingsleider vwo bovenbouw
Citadel College

