
ExcursiEwEEk 2017
Meer actie Met De MeerwaarDe!



Wij spreken
 in deze 

Excursiegid
s over oud

ers. 

U mag daar o
uder(s)/

verzorger
(s) lezen.

Barneveld, december 2016

Aan de leerlingen uit klas 3 en hun ouders,

Dit cursusjaar wordt voor alle leerlingen uit klas 3 een excursieweek georganiseerd. 
Deze staat gepland in de week van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2017. 

Deze excursieweek is een normale schoolweek, waarin iedereen verplicht is deel te 
nemen aan één van de in deze excursiegids genoemde bestemmingen. 

Dit jaar hebben wij weer spectaculaire excursies. Jullie kunnen een keuze maken uit 
bestemmingen in Nederland en in het buitenland. Leerlingen, die liever in eigen land 
blijven, kunnen kiezen uit: Zeilen in Friesland, Terschelling en Ik hou van Holland. 
De leerlingen die echt de grens over willen, kunnen een keuze maken uit: Belgische 
Ardennen, Zuid-Frankrijk, Engeland, Duitse Eifel, Tsjechië, Toscane en Normandië. 

Bestudeer deze excursiegids goed en maak daarna een weloverwogen keuze. Het zal 
voor jullie een moeilijke, spannende, maar toch ook een leuke keuze worden. 

Welke excursieweek het ook gaat worden, wij zijn ervan overtuigd dat dit een ervaring 
is die jullie zeker niet mogen missen.

Wij wensen jullie nu alvast een spannende, leerzame en mooie excursieweek toe!

De Excursieweekcommissie, 
mevrouw B. Buis-Gerritsen, meneer J. van Essen en meneer A. Verhoef



• Elke derdeklasser is verplicht om een keuze te maken. 
• Maak de keuze weloverwogen. Leerlingen die heimwee hebben raden wij aan om een excursie 
 te kiezen in het binnenland.
•	 Alleen	bij	voldoende	deelname	gaat	de	betreffende	excursie	door.
• Docenten van De Meerwaarde organiseren deze excursieweek en zijn verantwoordelijk voor hun 
 groep.
•	 Vóór	1	mei	2017	dient	de	leerling	een	kopie	van	zijn	geldig	paspoort	of	identiteitskaart	in	te	leveren	
 bij de reisleider. Dit geldt alleen voor de leerlingen die naar de Belgische Ardennen, Engeland, 
 Duitse Eifel, Toscane, Normandië, Zuid-Frankrijk of Tsjechië gaan.
•	 Denk	goed	na	bij	het	maken	van	de	keuzes.	Tussentijds	wisselen	kan	niet,	behoudens	een	gegronde	
 reden. 
 U dient dan per mail contact op te nemen met de heer Van Essen, j.essen@demeerwaarde.nl. 
• Financiële problemen behoeven in principe geen reden te zijn om niet deel te nemen aan 
	 de	excursieweek.	U	kunt	dan	contact	opnemen	met	de	administratie.	Zij	kunnen	dan	in	overleg	een	
	 betalingsregeling	treffen	(meer	informatie	onder	het	kopje	Financiën)	
•	 Na	plaatsing	kan	er	niet	meer	geannuleerd	worden	en	wordt	het	totale	bedrag	van	de	betreffende	
	 bestemming	op	u	verhaald.	In	situaties	van	overmacht	(ziekte)	wordt	hierop	een	uitzondering	
	 gemaakt.	Er	wordt	dan	wel	€	50,-	aan	administratie-	en	reserveringskosten	gerekend.

Algemeen

•	 U	heeft	een	mail	ontvangen	met	daarin	informatie	over	de	excursieweek.	In	deze	mail	staat	ook	
	 een	link	voor	de	inschrijving.	U	geeft	uw	zoon	of	dochter	op	door	te	klikken	op	de	link	in	deze		
 e-mail. 
•	 U	geeft	een	1e,	2e	en	3e	keuze	aan	en	verklaart	d.m.v.	een	vinkje	kennis	genomen	te	hebben	van	
	 alle	informatie	uit	deze	gids	en	hiermee	akkoord	te	gaan.
• U rondt de opgave af met een aanbetaling via iDEAL.
•	 Na	opgave	krijgt	u	een	bevestiging	per	e-mail.
• Opgave is mogelijk vanaf donderdag 8 december tot en met donderdag 15 december 2016.
• In februari ontvangt u een mail met daarin de bestemming en een link om het resterende bedrag te 
	 betalen.	De	hoogte	van	dit	bedrag	hangt	af	van	de	definitieve	plaatsing.

inschrijven



De	kosten	van	de	excursieweek	houden	we	voor	u	graag	zo	laag	mogelijk.	De	kosten	zijn	afhankelijk	van	 
de gekozen bestemming.

Als er betalingsproblemen zijn, vragen wij u dringend om dit voor de inschrijving aan te geven bij de  
financiële	administratie.	Dit	is	mogelijk	per	email	(administratie@demeerwaarde.nl)	of	telefonisch	 
(0342-404777).	Zij	zullen	dan	contact	opnemen	voor	het	treffen	van	een	betalingsregeling.	 
Met	uw	informatie	wordt	vertrouwelijk	omgegaan.

Wat gebeurt er als de factuur voor een aanvullend bedrag nog niet is betaald?
1. Als het bedrag niet betaald is binnen de betalingstermijn, zullen wij een betalingsherinnering 
 sturen. 
2. Als er na deze herinnering nog niet betaald is, zullen wij een aanmaning sturen.
3. Als na de aanmaning het bedrag nog niet ontvangen is, zullen wij de vordering uit handen geven 
 aan ons incassobureau. Het factuurbedrag wordt dan verhoogd met incassokosten. 

Verzekering
De	school	heeft	een	aansprakelijkheid-	,	ongevallen	en	reisverzekering	afgesloten.	De	volgende	 
aandachtspunten zijn van belang:
1.	 Voor	alle	artikelen	moet	in	geval	van	schade	of	vermissing	een	originele	aankoop	bon	overlegd	
 kunnen worden. Zonder deze bon wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
2.	 Het	is	belangrijk	om	ter	plaatse	aangifte	te	doen	bij	de	politie	van	vermissing	of	diefstal.	Dit	bewijs	
	 van	aangifte	heeft	de	school	nodig	om	de	aanvraag	in	behandeling	te	kunnen	nemen	en	in	te	
 dienen bij de verzekeraar.
3. Schade, vermissing of diefstal moeten binnen 1 week na terugkomst op de school gemeld worden 
 bij de afdeling facilitair: facilitair@demeerwaarde.nl.

De	school	is	niet	aansprakelijk	voor	opzettelijke	schade	van	leerlingen	aan	andermans	eigendommen.	 
Hiervoor	worden	de	ouders	van	de	betreffende	leerling(en)	aansprakelijk	gesteld.	 

Financiën



Belgische Ardennen
De Belgische Ardennen is slechts een uurtje rijden vanaf  
Maastricht. De camping is gelegen bij het plaatsje Barvaux aan de rivier de 
Ourthe. 

Er	worden	verschillende	outdoor	activiteiten	aangeboden	zoals	een	outdoor	
zeskamp, speleologie, mountainbiken, kanovaren en looptochten. 
 Als bonus hebben we dit jaar de 

bergsportdag en de bivak. Bij de 
bergsportdag ga je een volle dag 

klimmen, abseilen, tokkelen etc. 
Bij de bivak ga je een nacht in de natuur slapen. 

Een	prachtig	kamp	voor	iedereen	die	uitdaging	en	
avontuur zoekt. Deze excursie past bij leerlingen met 
een	sportieve	instelling	en	een	redelijke	conditie.	

Deze excursieweek duurt vijf dagen 
en kost 

€230,00



Normandië

Wil jij...
...	zien	waar	de	Geallieerden	in	1944	aan	land	kwamen?	
... een bezoek brengen aan een invasiemuseum? 
...	de	prachtige	havenstadjes	Honfleur	en	de	Mont	Saint	Michel	(een	plaatsje	dat	bij	vloed	
afgesloten	wordt	van	het	vaste	land	omdat	het	verschil	tussen	eb	en	vloed	hier	wel	15	meter	is!)	
bezoeken? 
... genieten van gezelligheid, ontspanning, lekker eten?
... en als klap op de vuurpijl een dag doorbrengen in het bruisende Lille?

Dan	moet	je	zeker	voor	deze	reis	kiezen.	Je	zult	ontdekken	wat	Frankrijk	allemaal	te	bieden	heeft.	
Een week om nooit te vergeten. ‘Viva la France’!

Deze excursieweek duurt 5 dagen en kost €315,00

Viva la France!



Duitse Eifel
De Duitse Eifel is een excursieweek waarin we natuur en sportiviteit 
combineren met een hoop gezelligheid. We gaan de grens verleggen. 

Niet alleen omdat we naar Duitsland gaan, maar ook omdat we in deze vier dagen 
jullie willen laten zien dat je meer kunt dan je misschien gedacht had. We gaan samenwerken en 
moed verzamelen in spannende activiteiten, we gaan doorzetten bij het mountainbiken, grotfietsen, 

klimcircuit van Forest – Fun en we gaan elke dag zelf voor het eten zorgen. Ondertussen 
gaan we heel veel plezier maken. 

Kortom, we gaan op zoek naar jullie talenten! 
Wil jij dit ook meemaken? En daarnaast nog heerlijk ontspannen in een 
subtropisch zwembad en een middag shoppen in Maastricht? Kies dan voor 
deze excursieweek!

Dit wordt een week om trots op te zijn, want ons motto is: “Overwin je 
twijfel in de Eifel.” 

We laten een paar leerlingen die vorig jaar mee zijn geweest naar de Duitse 
Eifel aan het woord:

“Het is een plek aan het eind van de wereld midden in de natuur. Als je ’s morgens de slaapzaal 
uitkomt is het eerste wat je ziet de bergen en prachtige vergezichten.”

“Het meest spannend vond ik het klimcircuit op de eerste dag in Forest-Fun. Ik heb een van de moeilijkste 
parcours gekozen met een lange tokkelbaan erin.”

“De avonden bij het kampvuur met muziek en het roosteren van marshmallows waren supergezellig.”
“Ik ben een spelletjes-mens, ik vond ‘Fortuin jagen’ erg chill.”

“Mountainbiken op een 12% helling is slopend, maar wel gaaf.”

“Nooit geweten dat je kunt fietsen in de grotten bij Maastricht.”

Deze excursieweek duurt vier dagen en kost 

P.S. .Zou er ook weer een MOL meegaan???

€230,00



In Zuid Frankrijk gaan we met de bus naar een camping in de Franse Alpen. De 
camping ligt in de vallei van Ubaye op 935 meter hoogte. Een prachtig gebied 
waar de zon 300 dagen per jaar schijnt. 

Langs de camping stroomt de rivier Ubaye. Dit is de wildste rivier van 
Europa.	Op	deze	rivier	gaan	we	onze	grenzen	verleggen	met	raften	en	
hydrospeed.	Daarnaast	gaan	we	in	de	bergachtige	omgeving	canyoning,	
bergbeklimmen, tokkelen en nog veel meer uitdagingen aan. Bekijk op YouTube de 

spectaculaire	activiteiten,	zodat	je	goed	weet	wat	jij	gaat	doen.	

Naast	de	sportieve	activiteiten	is	er	’s	avonds	een	gezellig	programma.	We	hebben	
een tunneltocht, kampvuur en een discoavond op het programma staan.

Durf	jij	deze	ultieme	uitdagingen	aan	en	ben	jij	sportief	genoeg	voor	dit	kamp?	
Schrijf je dan in voor Zuid Frankrijk!!

Deze excursieweek duurt zes dagen en kost 

Zuid-Frankrijk

€310,00

Ultieme uitdaging!



Zeilen in Friesland
Vijf dagen op het water. Wat ga je allemaal doen? Overdag ga je het water op, 
’s avonds lekker aan de wal, sterke verhalen vertellen, bruin worden, af en 
toe een pittige wandeling, volleybal, zwemmen, slootje springen op hoog 
niveau, Friesland bij nacht, inkopen doen in Langweer, lekker eten en 
natuurlijk af en toe lekker slapen. 

Onder begeleiding van een instructeur leer je in een week de beginselen 
van het zeilen. Ook de surfplank gaan we een keer proberen. Als 
je liever sportief wil zeilen, kunnen we voor wat meer uitdaging 

zorgen in een Laser Pico. Kortom: een uitdagend 
watersportprogramma.  

‘s Avonds zal er een afwisselend programma 
worden aangeboden met de nodige vrije tijd om 
gezellig te kletsen. 
Een zwemdiploma en goede zwemvaardigheid zijn 
op deze excursie verplicht. 

Deze excursieweek duurt vijf dagen en kost €280,00



Hou van H  lland
Midden op de Veluwe organiseren we de excursieweek ‘Hou van Holland!’. De excursieweek 
waarbij we niet echt weggaan en toch heel veel dingen gaan beleven. 

Tijdens deze excursieweek slaap je thuis. Maar zodra de dag start, laten wij jullie 
zien hoe fantastisch Holland eigenlijk is. Heel dichtbij huis gaan we genieten, 
fietsen, sporten, groepsopdrachten, voorzichtig grenzen verleggen en naar 
Den Haag. We gaan het vooral heel fijn met elkaar hebben.

Deze excursieweek duurt vier dagen en kost €150,00



Terschelling

Heb je zin in een gezellige actieve werkweek op Terschelling?? Ga dan met 
ons mee! We logeren 3 nachten  met elkaar in een kampeerboerderij.  
 
Wat gaan we allemaal zoal ondernemen?? 
Wat dacht je van Powerkiten, Beach Golf, Boogschieten en een 
Jutkamp?? En… en…. We vertellen natuurlijk niet alles!
Natuurlijk gaan we ook gewoon genieten van het water, het strand en 
het prachtige Terschelling.  
 
Actief en ook relaxed, dat is Terschelling!

Deze excursieweek duurt 4 dagen en kost €230,00

Zee, strand... eiland (en hopelijk veel  zon!)



Engeland
Een werkweek naar Engeland betekent cultuur snuiven: musea, langs 
historische gebouwen wandelen, Engels spreken, de Engelse geschiedenis 
leren kennen, prachtige foto’s maken en kennismaken met gewoontes en 
gebruiken. 

Hiervoor gaan we naar de plaatsen Canterbury, Cambridge, 
Oxford en natuurlijk een dag in Londen. We slapen bij een echt Engels 

gezin in huis.

Wat gaan we zoal doen en zien tijdens deze week:
We maken stadswandelingen, we bezoeken een school, we gaan 
naar het Imperial War museum, we drinken een kopje English 
tea, we doen een speurtocht door Londen, stappen in de 
‘London Eye’ en sluiten af met de musical Wicked.

Naast alle sightseeing is er natuurlijk ook nog tijd voor 
verschillende shopmomenten. Shoppen voor een leuk souvenir of 

dat ene leuke truitje. Al met al een hele gevarieerde week waarin je 
veel van Engeland te zien krijgt.

Kortom: geniet van de Engelse traditie. ‘See you in England’! 

Deze excursieweek duurt 5 dagen en kost €330,00



Tsjechië
Een week lang leer je op een behoorlijk sportieve manier de omgeving van het stadje 
Harrachov kennen.

 ’s Winters is dit een bekend skigebied, ’s zomers bieden deze bergen een 
hele andere uitdaging. Klimmen en abseilen op natuurrotsen van Mala 

Skala, rodelen, kanoën, het beruchte touwenparcours van Harrachov, 
night-raften,  een bezoek aan de stenen stad Prachov, een pittige 

mountainbiketocht door het Reuzengebergte en tot slot een zware 
tweedaagse hike door het Reuzengebergte met een BBQ en een 
overnachting in een berghotel met een fenomenaal uitzicht.

Deze excursie past bij leerlingen die zeer sportief zijn en beschikken 
over een goede conditie. I.v.m. veiligheid gaan blessures aan enkels, 

knieën of aan een pols helaas niet samen met deze excursieweek. 

Heb je geen blessure en je houdt van een pittige sportieve uitdaging, dan 
is de excursieweek Tsjechië jouw week.

Deze excursieweek duurt zes dagen en kost €290,00



Houd jĳ  van cultuur, natuur, zon, zee, strand,
kamperen en……. pizza? 
Dan is Toscane ‘The Place To Be’ voor jou!

Je gaat op ontdekkingstocht in het toverachtig 
Toscane, de mooiste streek van Italië. Een regio 
met schitterend gelegen middeleeuwse stad-
jes, heuvels vol groene cipressen, olijfbomen en 
druivenranken. En natuurlijk niet te vergeten de 
prachtige stranden aan de Middellandse Zee. 
Dat laat je toch niet aan je neus voorbijgaan!

MAANDAG
We vertrekken rond middernacht met een luxe bus en 
zullen in de loop van de middag op de camping
arriveren, waar wij vier nachten bivakkeren.
Tweepersoonstenten worden door school verzorgd!

DINSDAG
Een bezoek aan de provincie Massa di Carrara; 
gelegen aan een prachtige kust en bekend vanwege 
de witte marmer groeven. ’s Middags genieten we 
van zee, strand en hopelijk een heleboel zon!

WOENSDAG
Per boot gaan we naar Cinque Terre. Daar maken we 
een pittige wandeling langs de kleurrijke en uitzonderlijk 
mooi gelegen dorpjes, langs een woeste en
schilderachtige kuststrook.

DONDERDAG:
Een tocht naar Lucca, waar we gaan fi etsen over een middeleeuwse 

stadswal. Je zult genieten van de Italiaanse sfeer die in de straatjes 
van dit stadje heerst. En vandaag mag je een selfi e nemen met

de scheve toren van Pisa!

VRĲ DAG
We verlaten de camping. Op de terugweg zullen we de grote 
stad Milaan bezoeken. ’s Morgens gaan we naar San Siro; het 
voetbalstadion voor AC Milaan en Inter Milaan en daarna met 

de metro naar het centrum van de stad van de mode! Voor de 
laatste keer eten we een heerlijke Italiaanse maaltijd en rijden 

dan ’s nachts naar Barneveld, waar we in de loop van
zaterdagochtend zullen arriveren. 

    Deze excursieweek duurt vijf dagen en kost 

Bella Italia
Pisa & Pizza!

€325,00


