Tilburg, 15 maart 2019
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Betreft: Projectdagen tweedaagse 4 vwo

Prof. Cobbenhagenlaan 5
5037 DA Tilburg
telefoon 013 – 467 37 38
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www.theresialyceum.nl

Beste leerlingen van 4 vwo en ouder(s),

Rabobank 18.52.76.172

De projectdagen in vorm van een tweedaagse voor klas 4 vwo vallen dit jaar op 3 en 4 april. Alle
leerlingen worden op locatie verwacht op 3 april ten laatste om 9.15 uur en aanwezigheidsplicht geldt
tot 4 april omstreeks 16.00 uur.
Locatie De Nieuwe Erf
Westerwijk 6
5087 KG Diessen
Nederland

Wij verwachten dat leerlingen verantwoordelijk verkeersgedrag tonen en daarbij moedigen wij aan
om in kleine groepjes te fietsen. Bij aankomst staat een team van docenten klaar om de leerlingen
wegwijs te maken in het dagprogramma. Dit programma (bijlage 1) is uiterst zorgvuldig voorbereid en
is inclusief diverse maaltijden en een overnachting. Deze twee dagen zijn verplichte schooldagen
inclusief een overnachting op locatie.
Wij benadrukken in deze ook graag de zelfredzaamheid van onze leerlingen. De leerlingen blijven zelf
verantwoordelijk het noodzakelijke voor te bereiden inzake medicijnen en/of eetgewoonten. Op basis
van een korte checklist (bijlage 2) gaan wij ervan uit dat er geen onmogelijkheden behoeven te zijn
voor ieders aanwezigheid.
Het doel van deze projectdagen is dat leerlingen met elkaar ervaren hoe het is om zelf vorm te geven
aan deze tweedaagse. Het wordt grotendeels zelf door de leerlingen georganiseerd. Bij elke activiteit
zijn leerlingen betrokken en leren zij een verantwoordelijkheid te nemen voor een taak. Dit geheel in
lijn met een visie en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van deze leerlingen waaraan dit
schooljaar wordt gewerkt. Kort samengevat betekent dit dat leerlingen tijdens deze tweedaagse
ervaren, participeren en reflecteren.
Gedurende deze twee dagen ligt de eindverantwoordelijkheid geheel in handen van de aanwezige
docenten. Er zijn richtlijnen (bijlage 3) opgesteld die het geheel in goede banen moeten leiden. Gelieve
deze met uw kind te bespreken.
Wij hopen op geslaagde projectdagen en rekenen op de medewerking van eenieder.
Met vriendelijke groet,
Mentoren klas 4 vwo

BIJLAGE 1

PROGRAMMA TWEEDAAGSE 4VWO
Dag 1
Eindverantwoordelijke OCO
Dagdeel
Activiteit
1a.
10.00 – 13.00
uur
1b.
10.00 – 13.00
uur
Lunch
2a.
14.00 – 17.00
uur
2b.
14.00 – 17.00
uur
Ontspanning
Diner
18.00 uur
3.
19.30 – 22.30
4.
23.00 – 24.00

Workshops

Aantal
inschrijvingen
60 ll.

Verantwoordelijke
leerlingen
Britt en Niels

Begeleiding
mentor
KCU/BRE

Sport & Spel

60ll.

Lieke en Floortje

OCO

x
Workshops

120ll.
60ll.

x
Britt en Niels

Allen
KCU/BRE

Sport & Spel

60ll.

Lieke en Floortje

OCO

x
x

120ll.
120ll.

x
x

x
Allen

Roos, Dyandra en
Danaée

NGU/RBE

x

TRE

Diverse activiteiten
Film, Weerwolven, Bingo,
Karaoke, Lampion maken
etc.
Kampvuur

Groepen van
max. 25
personen
x

Dag 2
Eindverantwoordelijke TRE
Dagdeel
Activiteit
Ontbijt
8.00 uur
1.
9.30 – 12.00
uur
2.
9.30 – 12.00
uur
Lunch
13.00 uur
2.
14.00 – 15.30
uur
3.
15.30 – 16.00
uur

Aantal
Verantwoordelijke Begeleiding
inschrijvingen
leerlingen
mentor
120 ll.
Allen

Wandeling/Speurtocht

120ll. in
groepen
verdeeld

Avik en Laurin

KNO/CVO

Bubbelbal

120ll. in
groepen
verdeeld
120ll.

Avik en Laurin

KNO/CVO

x

Allen

120ll. in
groepen
verdeeld
120ll.

Luca en Sineka

EBL/TRE

x

Mentoren

x
Masterclass
Afsluiting/Prijsuitreiking
Evaluatie en dank

BIJLAGE 2

CHECKLIST

-

Medicijnen (zowel dagelijks als bij noodsituaties)
Voorbereidingen t.a.v. voedselallergieën
Bril en/of andere hulpmiddelen
Deken of slaapzak
Hoeslaken 0.9x2.00 cm
Kussensloop 0.6x0.7 cm
Handdoek
Toiletartikelen
Hygiënische en/of verzorgingsproducten
Je tandenborstel
Een oplader voor je telefoon
Warme vest en/of jas
Sportschoenen
Schooletui
Voor twee dagen gemakkelijke kleding- kan vuil worden.

BIJLAGE 3

REGELS – GEDRAG

REGELS
-

Geen drugs, alcohol en tabak
Niemand verlaat zonder toestemming het terrein van ‘de Nieuwe Erf’
Nachtrust niet verstoren (nachtsurveillance aanwezig)
Jongens en meisjes mogen nooit bij elkaar op de kamer verblijven
Geen vandalisme
Geen fysiek en/of geestelijk geweld

GEDRAG
-

Hulpvaardigheid en bereidheid tonen om deze tweedaagse vorm te geven.
Telefoon staat tijdens de activiteiten uit- tenzij dit noodzakelijk is bij een activiteit.
Respect tonen voor elkaars inzet.
Respect tonen voor locatie en omgeving.
Meldingsplicht aan docenten indien je meent dat er iets mis gaat.
Beslissingen van docenten respecteren en opvolgen.

Bij ernstige overtredingen worden ouders ingelicht en verzocht per direct hun kind op te
halen. N.B. dit kan ook in de avonduren en tijdens de nachtrust worden verzocht!

