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iPad Me

Orvieto Italië

Voor u ligt het informatieboekje over de reis naar Orvieto in Italië. In dit
boekje staan enkele belangrijke gegevens: de doelstellingen van dit
project, het programma, suggesties over de paklijst, hoeveel kg er in de
koffer mag, de gastgezinnen, wat informatie over zakgeld en de
telefoonnummers van de leiding.

DOELSTELLINGEN VAN HET (UITWISSELINGS)PROJECT
De belangrijkste doelstellingen van een uitwisselingsproject zijn:
meer te leren van elkaars culturele achtergrond
kennismaken met de taal van het land
bewustwording van het Europees burgerschap
communiceren in een gemeenschappelijke taal (meestal Engels)
vergroten van de sociale vaardigheden
toepassen van ICT vaardigheden
Een belangrijk achterliggend doel is dat leerlingen worden voorbereid op
werken en studeren in het buitenland of het hebben van contacten met
toekomstige buitenlandse partners.
Gelukkig subsidieert het Europees Platform deze uitwisseling voor een
groot deel. De kosten voor de ouders zijn daarom slechts 100 Euro.

Deelnemers reis Italië:
Leerlingen:
Marloes van Asselt
Menno van der Eerden
Eva Groenewoud
Jurre van de Merwe
Lennart Mureau
Julia op den Velde
Emy Vijverberg
Chris Voskamp

Docenten:
Ted van Deutekom
Cora Kloet-Vries

Noodtelefoonnummers
Reviuslyceum:
+31105915883
Ted van Deutekom: +31624385426
Cora Kloet:
+31610464522
Wij verzoeken de leerlingen deze nummers in hun
telefoon te zetten.

Uw zoon/dochter wordt ondergebracht bij het onderstaande gastgezin

COUNTRY The Netherlands

Host Family

STUDENTS
First
Gender
Family Name
name
Marrocolo
1. van Asselt Marloes F

Mail address + skype and/ or facebook
account

Sara

Sara.marrocolo@lucasignorelli.org
(facebook)
saramarrocolo
michele.bolli@lucasignorelli.org
michelebolli (skype)

Menno
2. van der
Eerden
3. Groenewo Eva
ud
Jurre
4. van de
Merwe

M

Bolli

Michele

F

Brunelli

Anna

graziavinco@libero.it

M

Vinci

Aurelio

5. Mureau

M

Stella

Giacomo

Julia
6. op den
Velde
7. Vijverberg Emy

F

Dijkman

Giulia

aurelio.vinci@gmail.com
Aurelio Vinci (facebook)
Aurelio Vinci (skype)
giacomo.stella@lucasignorelli.org
giacomo stella (facebook)
giacomostella28 (skype)
giulia.dijkman@lucasignorelli.org
giulia.dijkman (skype)

F

Marchesani Matilde

8. Voskamp

F

Serpietri

Lennart

Chris

Elena

matilde.marchesani@gmail.com
martina.sciucchino@gmail.com
martina sciucchino (facebook)
Elena.serpietri@lucasignorelli.org
Elena Serpietri (facebook)

Gedrag in het gastgezin: het spreekt vanzelf dat de leerlingen zich binnen
het gezin naar behoren gedragen. Daarbij hoort dat de leerling zich aan de
gemaakte afspraken houdt. Het zou leuk zijn als er van tevoren via email
of Skype kennis gemaakt kan worden met het gastgezin.

Programma

Sunday 18th May
Monday 19th May

COMENIUS EXCHANGE ITALY
ORVIETO
19-23 MAY 2014
WEEKLY PLAN
Arrival :Dutch school. Meeting families
(Late arrival of English and Spanish students)
8:20 Welcome tour of the school for the Dutch students.
9:00- 11:30 a.m. Sightseeing tour for the Dutch students with a tourist
guide, taking pictures and notes to prepare an ibook about Orvieto
12:00-13:30 workshop “ EduCreations” for the students
13:30-14:30 lunch break
14:30-16:00 workshop on ePub editor to create ebooks
16:00-18:00 p.m Sightseeing tour for the Spanish students with a tourist
guide, taking pictures and notes to prepare an ibook about Orvieto
18:30 p.m. Meeting host families.
18:45 p.m. Wine tasting of a traditional product , “Svinnere”, for
teachers
Dinner with host families

Tuesday 20th May

Wednesday 21st May
Thursday 22nd May

Friday 23rd May

9:00- 13:00 Workshop with Prof. Baldini ( ICT Tutor – Apple
Professional Development – Apple Distinguished Educator)
13:30-14:30 Light lunch
14:30 17:30 walking tour around Orvieto’s loop in the Archaeological
and Environmental Park, including the Etruscan tombs
18-21:30 WORKSHOP : ” Pizza the healthy way”
9:30- 19:00 FULL DAY excursion to Marmore Fall and the Roman site of
CARSULAE
Dinner with host families
9:00- 13:00 Workshop with Prof. Baldini ( ICT Tutor – Apple Professional
Development – Apple Distinguished Educator)
13:30-14:30 Light lunch
14:30-16:30 p.m. working on the ibook for the Comenius project
19:30 p.m. Farewell dinner for all students and teachers
9:00- 11:30 a.m. Sightseeing tour for the British students with a tourist
guide, taking pictures and notes to prepare an ibook about Orvieto
Schools leaving

Reisschema
Datum
Zondag 18 mei

Vluchtnummer
Vertrek
Aankomst
• Verzamelen op het Reviusplein om 15:00 uur.
• Paspoort/ID en zorgpas aan een begeleider laten zien.
• Vertrek naar Rotterdam/Den Haag om 15:15
HV 6037

17:40
19:50 Rome
Rotterdam
Op het vliegveld worden we met taxi’s naar Orvieto gebracht
Vrijdag 23 mei
HV 6036
09:55 Rome
12:15 Rotterdam
De leerlingen mogen 15 kg bagage meenemen.

Paklijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardigheidje voor je gastgezin (niet te duur)
Paspoort / ID kaart
Zorgpas / European health insurance pass (EHIC-pas)
Eventueel medicijnen
Toiletartikelen
Je knuffel(beer)
Regenjack
Paraplu?
Genoeg (warme) kleding (voor alle weertypen)
(wandel)Schoenen
Kleine rugzak (day pack)
Zakgeld
Notitie van gegevens van bankpas en mobiele telefoon
Een oplader. Zorg dat er voldoende beltegoed op je telefoon staat.
Fototoestel met bijbehorende kabeltjes.
iPad + oortjes
Pen/papier
Last but not least: je goede humeur. We gaan er natuurlijk iets leuks
van maken!

Zakgeld
De kosten bedragen 100 euro. Dit is voor de heen- en terugreis en allerlei
activiteiten die in schoolverband plaatsvinden. De gastgezinnen verzorgen
o.a. de maaltijden.
NIET inbegrepen in de reissom
• Uitgaven van persoonlijke aard (bijvoorbeeld souvenirs).
• Drankjes, snoepgoed ed.

Verzekering
De school heeft een speciale verzekering afgesloten voor het geval de
eigen reis- of ziektekostenverzekering niet toereikend is. Informatie over
verzekering staat op de website van het Reviuslyceum.
De leerlingen mogen NOOIT alleen op stap gaan. Zet a.u.b. samen met
uw zoon/dochter de telefoonnummers van de leiding in de telefoon. In
geval van nood komt er zo snel mogelijk iemand van de leiding naar hen
toe.

NOOD / VERDWAALKAARTJE
Dit kaartje vul je in Italië helemaal in, knip je uit en stop je in je
portemonnee.
Het is ook handig om de gegevens in je telefoon te zetten.

Naam:
Naam gastgezin:
Adres gastgezin:

Telefoonnummer gastgezin:
Telefoonnummers leiding:
Ted van Deutekom
Cora Kloet
Reviuslyceum

+31624385426
+31610464522
+31105915883

