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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 5tv 
 
 
 
 
 
Datum:   29 oktober 2021 
Kenmerk: 212200116/RMP 
Betreft:  internationale uitwisseling met Denen en Letten 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw kind neemt in de week van maandag 8 t/m vrijdag 12 november deel aan een 
internationale uitwisseling met Deense en Letse leerlingen in het kader van het 
Erasmusprogramma van de Europese Unie. Het thema van de uitwisseling is sensitive 
issues in the classroom. Doel van de projectweek is om meer kennis en inzicht te verwerven 
over het behandelen van gevoelige onderwerpen tijdens de les. Er zijn zullen diverse 
activiteiten worden ondernomen in Amsterdam, Haarlem en Leiden (zie bijlage). 

De meeste kosten zullen worden vergoed door school (via het Erasmusprogramma van de 
Europese Unie). Er zijn echter een aantal momenten waarop uw kind ervoor kan kiezen om 
deel te nemen aan een etentje. Aangezien deze momenten geen deel uitmaken van het 
officiële programma, en leerlingen niet verplicht zijn om hieraan mee te doen, zijn eventuele 
kosten voor eigen rekening. Het gaat hierbij om de maandagavond (Haarlem) en 
dinsdagavond (Amsterdam). Daarnaast verzorgen we op de maandag de lunch voor 
leerlingen. Op de andere dagen moeten de leerlingen zelf hun lunch verzorgen. 

Als leerlingen op de dinsdag en /of woensdag in Amsterdam willen blijven na afloop van het 
programma en u bent daarmee akkoord, dan ontvangen wij graag uw toestemming door het 
bijgevoegde strookje te ondertekenen en in te laten leveren bij de mentor. Zonder deze 
toestemming nemen wij leerlingen na afloop van het programma mee terug naar Haarlem.  

Mocht u aanvullende vragen hebben over de uitwisseling dan kunt u contact opnemen met 
Frans van Rumpt. Emailadres: f.vanrumpt@schoter.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Frans van Rumpt 
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Naam leerling: 

 

Hierbij geef ik mijn kind toestemming om na afloop van de activiteiten in het kader van de 
internationale uitwisseling op dinsdag 9 november / woensdag 10 november in Amsterdam te 
blijven (zonder docenten) en zelf naar Haarlem terug te reizen. 

 

Naam ouder/verzorger: 

 

Handtekening:  
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