


 
 
 
 
 
 

Informatie over deze 
excursie-brochure 

 
 
 
 

De meerdaagse excursies voor de atheneum-6 en de havo-5 leerlingen vinden plaats  
in de week van 14 t/m 20 september 2020.  
In deze brochure treft u informatie aan over het programma.  

 
De doelstellingen per excursie lopen uiteen, maar alle leerlingen zijn gekoppeld aan een 
excursiedoel passend bij één of meerdere vakken uit hun pakket. 
De door de school gemaakte indeling is in principe bindend. 
Slechts in hoge uitzondering kan hier van worden afgeweken. 
Verder moeten we ook de groepsgrootte (in verband met verantwoordelijkheid, 
veiligheid en prijs) in de gaten houden. 

 
Per excursie worden de kosten vermeld. Dit bedrag is gebaseerd op de opgave van de 
reisorganisatie en een inschatting van het aantal deelnemers. U ontvangt in januari een 
factuur. 

 
In september 2020 ontvangt u een uitnodiging voor de uitgebreide informatieavond. 
Dan wordt verder ingegaan op het programma. 

Mocht u vragen hebben neem dan even contact met mij op. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de organiserende docenten 

 
M.T. Hatzmann 
ley@dr.nassaucollege.nl 
0592-333130 

 

 
 

mailto:ley@dr.nassaucollege.nl


Voor wie?
Leerlingen uit de profielen natuur en gezondheid en na-
tuur en techniek kunnen op excursie naar Londen. In 
deze wereldstad is van alles te zien en te doen. Natuur-
lijk is er aandacht voor geschiedenis en cultuur, maar 
ook natuur-wetenschap en techniek komt aan bod. Je 
zult tijdens je verblijf in Londen de Engelse taal vaak 
nodig hebben. De begeleiding is in handen van docen-
ten uit de exacte vakken, Nederlands en Engels.

Kosten:
€ 350,- op basis van logies en ontbijt, inclusief entrees 
en reisverzekering. Exclusief annuleringsverzekering.
Extra kosten: Lunch en Diner ma, di, wo, do en drinken.
(Met € 100,- zakgeld kun je prima rondkomen wat eten 
en drinken betreft).

Programma (Onder voorbehoud)
Het vertrek is op maandagochtend vroeg, schrik niet, om on-
geveer 06.30 uur. Per touringcar reizen we dan naar Calais, 
waar we met de boot naar Dover varen of met de trein (met 
bus en al) via de Eurotunnel naar Folkestone reizen. Onder-
weg naar Londen bezoeken we Canterbury. Deze stad is be-
kend om zijn kathedraal en de Canterbury Tales.
In de volgende dagen bezoeken we een aantal plaatsen waar 
de exacte vakken naar voren komen, zoals het Science Muse-
um. Hier is enorm veel techniek te zien, maar je kunt ook zelf 
van alles uitproberen. Het Natural History Museum is vooral 
bekend door de vele dino’s. In de andere vleugels is veel te 
zien over dieren die nog leven. Als de tijd het toelaat bezoe-
ken we ook Greenwich. Hier staan een planetarium en het be-
roemde observatorium waar je met een been op het westelijk 
en het andere been op het oostelijk halfrond kunnen staan.

We gaan ook de stad zelf verkennen. We lopen onder meer 
langs de Big Ben, Downingstreet 10, het parlement en door 
een stukje van China Town. In Covent Garden kun je zelf gaan 
struinen langs de kleine winkeltjes of genieten van het straat-
theater.

De geschiedenis en de cultuur van Londen komt ook aan 
bod. We willen het geheel in 16e eeuwse stijl herbouwde Glo-
be-theatre van Shakespeare bezoeken en de koepel van de 
St. Pauls Cathedral beklimmen. Als het mogelijk is gaan we 
nog naar de Tower, het 11e eeuwse kasteel van Willem de 
Veroveraar, dat in later eeuwen dienst deed als zeer beruchte 
gevangenis. Hier kun je onder meer de kroonjuwelen van het 
Britse vorstenhuis bewonderen. Een van de avonden bezoe-
ken we een spetterende musical in een van de vele theaters.

Op donderdagmiddag ben je vrij om zelf de stad te verken-
nen. Met een dagkaart voor de metro kun je een van de vele 
(gratis) musea bereiken, naar het warenhuis Harrods gaan of 
winkelen in Oxford Street. Als het budget het toelaat willen we 
afsluiten in het millennium wheel. Vanuit dit 135 meter hoge 
reuzenrad heb je een fantastisch uitzicht over Londen. In de 
bus proberen we nog een beetje bij te slapen. Op vrijdagmor-
gen kom je moe, maar voldaan in Assen aan.



Voor wie is de excursie?
De excursie naar Parijs is bedoeld voor leerlingen met 
een beeldend vak of  muziek  in hun pakket, en CKV+ 
leerlingen.

Wat houdt de Parijs-excursie in?
De excursie naar Parijs is een culturele excursie. Parijs 
is een schitterende stad met heel veel kunst, muziek, 
mode, dans, en architectuur, kortom één brok cultuur! 
De excursie is bedoeld om daarmee kennis te maken. 
Voor de leerlingen beeldende vorming en muziek is dit 
een extra voorbereiding op hun eindexamen.

Wat gaan we doen in Parijs?
We bezoeken hoogtepunten op het gebied van kunst 
en architectuur, zoals het Louvre en het Paleis van Ver-
sailles, op het gebied van geschiedenis zoals het plein 
waar de guillotine heeft gestaan en de paleiszalen waar 
de Franse koning zijn kamelen liet racen, maar ook be-
zienswaardigheden.zoals het beroemde kerkhof Père 
Lachaise met het graf van Jim Morrison en wandelen 
door beroemde stadswijken als Montmartre en langs 
gelegenheden als de Moulin Rouge. Het programma 
is een volledig dag- en avondprogramma. Toch zijn er 
vele momenten tussendoor waarop je even een uurtje 
pauze hebt in een park, op een plein of aan de Seine 
en je hebt één vrij dagdeel, dat je zelf mag invullen. 
Een paar maal sluiten we de dag af in de Jazz-Bar, 
onder het Hotel, waar jullie en de begeleiders mogen 
optreden: we nemen piano, bas en gitaren mee!

Wat is er zo speciaal? 
Het meest speciale is de stad Parijs zelf!
En dat we onze eigen inspiratiebron en onze eigen ver-
slaggevers zijn: vooraf en tijdens de excursie maakt 
iedere hotelkamergroep een VLOG over de door hen 
geadopteerde bestemming in Parijs.

Kosten:
€ 350,- voor reis en verblijf, inclusief ontbijt en reisver-
zekering,  exclusief annuleringsverzekering.
Extra kosten: lunches, diners, drinken, enz. 
ca € 30,-  per dag, afhankelijk van eigen keuzes.

Waar verblijven we?
    

We logeren in het Ibis Budget Hotel Porte de Montmar-
tre. De kamers hebben een eigen badkamer!



Berlijn:
Berlijn is een soort hoofdstad van Europa, zowel wat 
betreft de ligging als op het gebied van taal, economie,  
cultuur en geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog en 
de Koude Oorlog hebben in Berlijn duidelijke sporen 
nagelaten. Voor de jonge mensen is Berlijn HOT: de 
kosten voor  levensonderhoud liggen 30% lager, er is 
goedkope werkruimte en Berlijn staat op nummer 1 wat 
de techno-scene betreft. We brengen daarvoor een 
bezoek aan de beroemdste uitgangs-gelegenheid van 
Berlijn: De Matrix Club Berlin.

De Reis:
Het vertrek is op maandag om 06.30 uur vanaf de 
school. Per touringcar reizen we naar Berlijn, waar we 
om ongeveer 16.30 aankomen. De terugreis is op de 
vrijdag. De verwachte aankomsttijd bij school is dan 
rond 19.30 uur.

Verblijf:
We logeren in een hotel met 2- t/m 6-persoons ka mers 
nabij het cen trum. Het ontbijt gebruiken we elke mor-
gen in het hotel. De lunches en de avondmaaltijden ge-
bruik je op eigen gelegenheid in groepjes en zijn voor 
eigen rekening. De begeleiders zullen hun best doen 
om steeds op plaatsen te pauzeren waar je voldoende 
(goedkope) gelegenheden hebt om te kunnen eten.

Programma:
Tijdens deze reis zul je vooral wandelend kennismaken 
met vele facetten van Berlijn: het joodse ver leden met 
het spectaculaire Jüdisches Museum en het gezellige 
Scheunenviertel, de bijzondere architectuur van vele 
belangrijke gebouwen, de geweldig sfeer, het open-
baar vervoer, musea, techno-muziek in de beroemdste 
club van Berlijn De Matrix, restanten van de Berlijnse 
Muur bij de East Side Gallery en Check point Charlie, de 
belangrijke grensovergang voor bui tenlanders indertijd 
tussen Oost- en West-Berlijn. Het begrip “Stasi” zal na 
deze excursie wat meer inhoud voor je hebben. We 
bezoeken de Potsdamer Platz en de Kurfürstendamm,  
net als vroeger grootse en interessante winkel- en uit-
gaanscentra. We proberen een musical en/of een the-
atervoorstelling en het Olympiastadion te boeken. Er 
staat nog veel meer op het programma, zoals een be-
zoek aan het voormalige concentratiekamp Sachsen-
hausen.
Er is één vrij dagdeel.

Uitgangspunt van de excursie:
De vakken geschiedenis en economie  zijn het uitgangs-
punt voor deze excursie. Ofschoon sommige gidsen 
in het Engels of Nederlands spreken, bevindt je je in 
Duitse sferen, waarbinnen de programmaonderdelen 
vallen. Zoals  bijvoorbeeld museum- en theaterbezoek, 
architectuur en historische locaties.

Kosten:
€ 350,- op basis van logies en ontbijt, inclusief entrees 
en reisverzekering. Exclusief annuleringsverzekering.
Extra kosten: Lunch en Diner ma, di, wo, do en drinken.
(Met € 100,- zakgeld kun je prima rondkomen wat eten 
en drinken betreft).



De excursie naar de Ardennen:
De Ardennen excursie is al jaren een groot succes. Niet 
alleen  door het programma en de locatie, maar ook 
door de unieke sfeer. Je krijgt de kans jezelf en ande-
ren beter te leren kennen doordat je in groepsverband 
allerlei activiteiten gaat ondernemen. Je zult je geen 
minuut vervelen tijdens deze uitdagende, grensverleg-
gende excursie, waarbij je vele nieuwe vrienden zult 
maken.

Waar verblijven wij?
We verblijven bij C&P, een camping in Houffalize. Dit is 
een prachtige accomodatie aan de rivier de Ourthe in 
de Belgische Ardennen. 
Dit gebied is een walhalla voor buitensporters. 
Houffalize en zijn schitterende omgeving worden deze 
week de locatie die wij gaan betrekken als onze thuis-
basis.

Kosten:    
De excursiekosten zijn € 325,- all-in, ook reisverzeke-
ring. Exclusief annuleringsverzekering. Extra kosten: 
zakgeld (ca. € 25)

De reis:
We vertrekken op maandag vroeg rond 06.45 uur, 
waardoor we al ‘s middags in actie kunnen komen. Op 
vrijdag zal de bus, na het opruimen en nog een aantal 
activiteiten, om 12.30 uur  vertrekken. Rond  de  klok  
van 16.00 uur is er onderweg nog een heerlijke warme 
maaltijd zodat we ongeveer om 18.00 uur in Assen ar-
riveren.

De organisatie:
De directe organisatie  is  in handen van C&P, een ui-
terst professioneel bedrijf met zeer enthousiaste bege-
leiders. Doordat  deze  begeleiders gedurende het ge-
hele programma bij “hun” groepje zijn, ontstaat ook met 
hen een hechte band.

Voor wie is deze excursie?
Omdat de excursie deel uitmaakt van het vak BSM, zul-
len alle BSM leerlingen meegaan, eventueel aangevuld 
met enkele zeer gemotiveerde “anderen”. De leerlingen 
hebben een actief aandeel in de voorbereiding en in de 
begeleiding van de activiteiten zelf!



 

Annuleringsverzekering: 
Wij sluiten voor uw zoon/dochter geen annuleringsverzekering af. Indien uw zoon/dochter 
onverhoopt niet meegaat op excursie (en wij reeds kosten hebben gemaakt) kunnen wij het 
betaalde bedrag niet aan u restitueren. Wij adviseren u voor de excursie een annulerings-
verzekering af te sluiten. 

Reisverzekering: 
De leerlingen zijn via de schoolreisverzekering verzekerd. De link naar de polis vindt u op 
de website van school, afdeling Quintus bij Dowloads: Verzekeringen, reizen en excursies.

Zorgpas: 
Uw zoon/dochter moet tijdens de excursie zijn/haar European Health Insurance Card (EHIC) 
meenemen. Deze staat in de meeste gevallen achter op de zorgpas. Indien u deze niet 
heeft, kunt u deze EHIC aanvragen bij uw zorgverzekeraar. 

Paspoort/identiteitskaart: 
Uw zoon/dochter moet tijdens de excursie in bezit zijn van een geldig paspoort/identiteits-
kaart. 
. 
 

Betaling: 
In sommige gevallen kunt u een beroep doen op de meedoenregeling van uw gemeente. 
Betalen in termijnen is mogelijk. 

Medicijngebruik: 
Relevante informatie over medicijngebruik, allergieën, diëten graag aangeven via het for-
mulier dat u binnenkort via de mail van ons ontvangt.

Excursieprotocol: 
Het excursieprotocol staat op de website van de school, afdeling Quintus bij Dowloads: 
Verzekeringen, reizen en excursies.
 

Bijlage:

Lay out: Ep Wesseling
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