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ALGEMEEN 

 

Voor veel leerlingen is de werkweek het hoogtepunt van hun schooltijd. 
Met elkaar ‘op pad’ en van alles beleven, veel nieuwe ervaringen opdoen, enzovoort.  
Dit schooljaar worden voor de leerlingen van klas 3 van CS Vincent van Gogh locatie 
Salland vier werkweken aangeboden in de week van 9 t/m 14 juli. 
De werkweken starten op zondag 9 juli of maandag 10 juli. 
 
Het overkoepelende doel van deze werkweken is: 
 
Het in schoolverband actief laten zijn van leerlingen op sociaal, cultureel en/of 
sportief gebied. 
 

INSCHRIJVING 

Ouders én leerlingen zijn uitgenodigd om woensdag 18 januari online een 

informatieavond bij te wonen. Er zal dan aanvullende informatie worden verstrekt en 

alle werkweekcoördinatoren zullen hun programma, voor zover nu mogelijk, 

toelichten. Bovendien kunt u eventuele vragen stellen aan en kennismaken met (een 

deel van) de leiding van de verschillende werkweken. De voorlichting start om 19.00 

uur. De link voor deze bijeenkomst staat in de agenda van de leerlingen in It’s 

Learning (dus niet in Somtoday). 

Vervolgens start de periode van inschrijving op drie uitgekozen werkweken. Deze 

inschrijving (voorkeur) moet serieus gebeuren. Alle leerlingen geven een voorkeur 

aan voor één van de werkweken. Ook de tweede en derde voorkeur moet goed 

overwogen worden. Dit speelt een belangrijke rol bij de indeling. 

Het aanmeldformulier is te vinden via It’s Learning. Leerlingen kunnen zelf inloggen 

op It’s Learning. In de map “Salland Extra” staat vanaf woensdagavond 18 januari 

om 20.00 uur een aanmeldingsformulier. De uiterste datum om het formulier in te 

vullen is maandag 23 januari. Overleg samen welke voorkeur iedere werkweek 

krijgt. Alle leerlingen vullen het formulier in. Het moment van inschrijving speelt 

geen rol: na de deadline wordt gekeken naar de inschrijvingen en eventuele 

gevolgen. 
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PROCEDURES 

De procedure voor de aanmelding, verwerking en indeling is als volgt: 

 Alle voorkeuren worden in een bestand verwerkt. 

 Voor alle werkweken is nu zichtbaar hoeveel aanmeldingen er binnen zijn. · 

We proberen zoveel mogelijk leerlingen op hun eerste voorkeur te plaatsen. 

Bij over-inschrijving zal er geloot worden. Na 1 februari wordt een voorlopige 

indeling van de werkweken op school gepubliceerd. 

 Bij de indeling kijken we naar de groepssamenstelling. Bij een aantal 

werkweken moet er bijvoorbeeld een bepaalde verdeling tussen jongens en 

meisjes zijn 

 Als er voorafgaand aan de werkweek incidenten plaatsvinden, dan kan het 

schoolleiding besluiten een leerling uit te sluiten van de werkweek. 

 Deelname aan de werkweek is definitief als voor de werkweek een bestelling 

geplaatst is in de webshop van school (zie ook “financiën”). Op uiterlijk 31 

januari moet de bestelling geplaatst zijn in de webshop; de ouder geeft 

daarmee ook toestemming voor deelname aan de betreffende reis. Betaling 

kan eventueel gespreid worden of op een later tijdstip door school worden 

geïnd. 

 Leerlingen die niet deel willen of kunnen nemen aan een werkweek, doen 

tijdens deze dagen een LOB-stage (40 uur). Leerlingen regelen zelf een 

stageplek. 

 Voor doublanten die in het vorig schooljaar mee zijn geweest naar een 

werkweek geldt dat zij zich kunnen aanmelden, maar bij over-inschrijving naar 

een andere voorkeur verplaatst kunnen worden, voordat er een loting 

plaatsvindt. 

 De corona-crisis kan beperkende maatregelen opleggen in het buitenland. 

Houd hiermee rekening als je je aanmeldt voor de werkweken Alpen, Italië en 

Berlijn. Denk hierbij aan test-/ en vaccinatieverplichtingen of het dragen van 

een (medisch) mondkapje op bepaalde plaatsen. 

 Wellicht ten overvloede: voor de buitenlandse reizen is een geldig 

legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort) noodzakelijk. 
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FINANCIËN 

Nadat de leerling zich heeft aangemeld via It’s Learning, kan de ouder de werkweek 

‘bestellen’ in de webshop. Voor elke werkweek geldt een deelnamebedrag van 

€395,-. Indien er minder dan begroot wordt uitgegeven, zal er door school het 

verschil teruggestort worden. 

De ouder kan inloggen met zijn/haar inlogcode. Een vergeten wachtwoord is via de 

webshop opnieuw aan te vragen. De ouder kan in de webshop aangeven hoe en 

wanneer het voorschot betaald wordt. Hierna is de inschrijving definitief.  

Alleen in geval van overmacht vervalt de aanbetaling. Denk hierbij aan langdurige 

ziekte, naar een andere school gaan, enz. 

Voor vragen over de betaling: webshop@csvvg.eu 

Mocht u om financiële redenen op voorhand afzien van de werkweken, neemt u dan 

contact op met school. Leerlingen mogen namelijk niet uitgesloten worden op basis 

van financiën. Wel is er een ondergrens gesteld voor wat betreft het door kunnen 

laten gaan van de werkweken. Stuur in dat geval een mail aan de heer Duijf: 

dfm@csvvg.eu. 

 

DEELNAME 

De werkweken zijn onderdeel van het schoolprogramma, daarom gaan we ervan uit 

dat alle leerlingen meegaan. Door omstandigheden kan het voorkomen dat anders 

besloten wordt, maar dat gaat altijd in en na overleg met de schoolleiding. 

 

VERZEKERINGEN 

Voor leerlingen die deelnemen aan een werkweek heeft onze school een verzekering 

afgesloten. Ouders hoeven dus in het geval van een reis in groepsverband niet zelf 

een reisverzekering af te sluiten. De algemene voorwaarden kunt u per mail 

ontvangen. Houd er rekening mee dat dit geen annuleringsverzekering is. 

Een leerling is in het algemeen via het gezin tegen medische kosten verzekerd bij 

een zorgverzekeraar. Let er wel op dat deze verzekering ook zorgkosten in het 

buitenland dekt. 

Naast de gangbare uitsluitingen wordt ook geen schade vergoed door waaghalzerij, 

bij opzet of onder invloed van alcohol, bedwelmende of opwekkende middelen. Met 

nadruk wijs ik u erop, dat schoolbestuur en personeel zich vrijwaren van elke 

aansprakelijkheid. 
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VERANTWOORDELIJKHEID 

De begeleidende docenten hebben tijdens de werkweken een grote 

verantwoordelijkheid in het goed laten verlopen van de activiteiten. Deze situatie 

verschilt duidelijk van die in de klas. Dat zijn de hoofdredenen waarom wij ons het 

recht voorhouden bepaalde leerlingen van deelname aan bepaalde werkweken uit te 

sluiten. 

Tijdens de werkweken gelden de algemene (gedrags)regels van school. 

Per werkweek zullen aanvullende regels gelden. 

 

OVERZICHT 

Hieronder ziet u in het schema welke reizen er aangeboden worden, wie de 

betreffende werkweek coördineert en op welke dagen de werkweken aangeboden 

worden. 

Reisdoel Coördinator Dagen 

   

Toscane (I) mw. Kingma ma-vr 

Outdoor Franse Alpen (F) dhr. Tuinstra ma-vr 

Berlijn (D) dhr. Duijf zo-do (trein) of: 
ma-vr (bus) 

Nederland (NL) dhr. De Priester ma-vr 

 

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich altijd richten tot de 

werkweekleiding of tot ondergetekenden. Bij voorkeur via de mail. 

Dhr. M. Duijf   dfm@csvvg.eu  alg. coördinator werkweken 

Dhr. R. Wormmeester wor@csvvg.eu   alg. coördinator werkweken 

  

mailto:dfm@csvvg.eu
mailto:wor@csvvg.eu
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TOSCANE (IT)  

 La vita e bella!   

Geniet van het prachtige Toscaanse landschap, laat je verrassen door de 
kunstschatten in Firenze, verwonder je over de enorme hoeveelheid marmer dat in 
de kathedraal van Siena is verwerkt, ontdek het middeleeuwse stadje Lucca per fiets 
en verbaas je over de scheefstaande toren van Pisa. Maar…..beleef ook veel plezier 
op de camping; heerlijk zwemmen, koken en chillen met elkaar!  
 

Wanneer je geïnteresseerd bent in kunst en cultuur en van zon en gezelligheid 
houdt, ben je hier uitstekend op je plek.   
 

Wij verblijven op Firenze Camping in Town in een 5-persoons chalet. Alle units zijn 
voorzien van airconditioning, een patio en een eigen badkamer met een douche. Er 
worden handdoeken en beddengoed verstrekt.   
 

 

  
  
  
  
  
   
  
Bestemming: Toscane (Florence)   
Leiding: mevr.Hoogsteden, mevr.Kingma, dhr.de Vries en dhr.Wormmeester  
Doel: Kennismaking met de kunst en cultuur van Toscane   
Periode: maandag 10 juli - vrijdag 14 juli 2023  
Deelname: 45 leerlingen   
Vervoer naar Italië: vliegtuig  
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BERLIJN (D) 

 

Vertrek:   zondagochtend 9 juli rond 8.30 uur* 

Terugreis:   donderdagavond 13 juli rond 19.00 uur (aankomst Assen) 

Begeleiders:  mijnheer Wijnholds, mijnheer Duijf en mevrouw Sattler 

 

We reizen vanuit Assen met de trein** naar de 

hippe stad Berlijn. In Berlijn verplaatsen we ons 

met het openbaar vervoer en lopen we veel.  

We overnachten in een hostel. Leerlingen slapen in 

meerpersoonskamers. 

Verder bezoeken we de highlights van Berlijn 

waaronder de Reichstag, Alexanderplatz, ‘de muur’ en “The Matrix”, een centrum 

voor moderne dans. Bij warm weer gaan we heerlijk buiten grillen en zoeken we een 

zwembad om af te koelen.  

Van leerlingen vragen we een zelfstandige 

houding. Er zijn veel activiteiten die we 

gezamenlijk ondernemen, maar af en toe reizen 

de leerlingen in kleine groepen naar een 

bestemming in de stad. 

Leerlingen moeten nieuwsgierig zijn naar de 

geschiedenis en cultuur van de stad Berlijn. Ook 

moeten de leerlingen bereid zijn om een positieve 

bijdrage te leveren aan de sfeer in de groep. We maken er met elkaar een leuke 

werkweek van!  

In de prijs van deze werkweek zijn het vervoer, de overnachtingen, de maaltijden in 

Berlijn en de entreegelden/excursies inbegrepen. 

 

 

Berlin: mach mit! 
*) Indien er kosten bespaard worden gaan we ma-vr. 

**) Er is een kans dat we met de bus vertrekken vanaf locatie Salland en dan naar een Duits station rijden. 
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OUTDOOR FRANSE ALPEN  

 Vive la France!   

Geniet van de geweldige omgeving 
en heerlijke atmosfeer. De Franse 
Alpen en het stuwmeer van Embrun 
zullen een onuitwisbare indruk op je 
achter laten.   
 
Wanneer je een beetje avontuurlijk 
en sportief bent ingesteld en het 
campingleven inclusief een heerlijk 
zwembad omarmt, dan ga jij een 
heerlijke week tegemoet. Ben jij ook 
nog eens een gangmaker die van 
gezelligheid houdt dan ben je er 

helemaal klaar voor. Een once in a life time experience.  
 
Vanaf Camping Les Eygas zullen we een 
prachtig programma aanbieden dat voor ieder 
niveau een geweldige ervaring zal zijn. 
Canyoning, raften, via ferrata en kanoën.  
https://wildwaterschool.nl/vakanties/  
https://franse-alpen.nl/   
  
Bestemming: Châteauroux-Les-Alpes 
Frankrijk, Nederlandse camping.   

Leiding: wordt nog ingevuld.   
Doel: onvergetelijke gezellige week met ook 
nog eens outdoor activiteiten.   
Periode: zondag 9 juli – vrijdag 14 juli   
Vervoer: Assen – Frankrijk (Bus Retour)  
  

https://wildwaterschool.nl/vakanties/
https://franse-alpen.nl/
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NEDERLAND (NL)  
 

Strand, duin, stad, zee, museum, meer, fiets, musical, bad, grachten en waterplezier zijn 

onze sleutelwoorden voor onze werkweek.  

Met de fiets bezoeken we sleutelstad Leiden, het politieke centrum Den Haag en vooral 

diverse plekken met waterplezier. De werkweek is een mix van cultuur, sport en educatie 

vanuit een leuk verblijf gelegen in Wassenaar op het terrein van Duinrell.  

De kosten beperken wij door treinvervoer en gebruik van de eigen fiets. Dit geeft ons veel 

financiële ruimte om ons programma, afhankelijk van weersomstandigheden, aan te passen. 

De powerpoint van werkweek Nederland schets een basisprogramma dat makkelijk verder 

opgetuigd kan worden.   

We kiezen voor kleinschaligheid in verband met het feit dat we ons verplaatsen per eigen 

fiets. Dit vervoermiddel is in ‘het Westen’ vaak sneller dan het openbaar vervoer en laat vele 

verrassende kanten zien van dit deel van Nederland.  

Laat je verrassen door Naturalis / Corpus, de grachten en singels van Leiden met haar vele 

terrasjes en studenten of de winkelpromenades van de Hofstad Den Haag en de Pier van 

Scheveningen.  

Laat je overdonderen door de musical ‘ Soldaat van Oranje’ of de glijbanen in het Tikibad. 

Duik onder en boven in de vele waterattracties die we bezoeken.  

Geschikt voor: sportieve en nieuwsgierige leerlingen die graag in beweging komen voor een 

divers programma onder leiding van meneer van der Boon, mevrouw Heeling en meneer de 

Priester.  

 

 
 


