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inleiding In dit boekje vind je voorlopig alle informatie die je moet weten voor het 
kiezen van je buitenlandse reis van volgend schooljaar. Elke reis wordt apart 
omschreven met het doel, wat ervan je verwacht wordt, de kosten etc. Houd 
wel rekening met het volgende:

• De kosten zijn indicatief. Het definitieve bedrag wordt pas duidelijk 
 wanneer er bekend is hoeveel leerlingen mee gaan op die reis.
• Aantal leerlingen: dit aantal is een streven tenzij anders vermeld. 
 Het kan zijn dat er voor een reis geloot moet worden. Bij uitloting kan er  
 nog plaats zijn bij een andere reis.
• De reisduur, dag van vertrek en dag van aankomst verschilt per reis.
• De inschrijving sluit op 24 mei 2017 om 17.00 uur.
• Wanneer je je niet inschrijft voor een reis, doe je automatisch mee met  
 het thuisblijfprogramma (Lorentz Reversed).
• Ouders kunnen hun zoon/dochter inschrijven via een weblink die hen  
 gemaild wordt.
• Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden ouder-
 bijdrage buitenlandse reizen (zie pagina 18-19). 

De reizen vinden plaats in de week van 6 tot 13 oktober 2017, met uitzondering 
van China.

Alle organiserende docenten: dhr. C. Alberink, dhr. P. van den Berg, 
dhr. J. Bollen, dhr. H. Bolk, mw. L. den Boogert, dhr. M. Braat, 
dhr. M. Gerritsen, dhr. P. Hamoen, dhr. J. Hovius, mw. A. Ketelaars, 
mw. S. van ‘t Land, mw. A. Marinus, mw. S. Nouwen, mw. M. Poelmann, 
dhr. F. Ringeling, dhr. K. Verhoeven en dhr. D. Vos.

Iedereen een hele goede reis gewenst!

dhr. M. Eggelaar (coördinator Internationalisering) 
Lorentz Casimir Lyceum
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‘the world is our playground’
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Tijdens de Barcelona reis staat de kunst en cultuur van deze bruisende 

metropool centraal. Barcelona is een bloeiende wereldstad met een grote 

culturele rijkdom. Sinds de Olympische Spelen van 1992 heeft Barcelona een 

stormachtige ontwikkeling doorgemaakt . De stad is één van de belangrijkste 

handelssteden in Europa. De haven van Barcelona is de grootste en belangri-

jkste haven van de Middellandse zee.

Kunstenaars als Gaudi, Picasso, Miro en Dali  zorgden er voor dat Barcelona 

ook een culturele topbestemming is. Zij kleuren de stad met bijzondere bou-

wwerken, parken en musea. 04



Omschrijving reis 
We wandelen over de levendige Ramblas en bezoeken de Boqueria-markt en 
het middeleeuwse Barcelona, in de Gotische wijk.
We brengen een bezoek aan het strand en de nieuwe jachthaven met een 
overvloed aan restaurantjes.
We maken kennis met de Spaanse cultuur; het buitenleven, de bijzondere ta-
pasgerechten en de typische Spaanse dans: de flamenco en de sardana.

Ook het buitengebied van Barcelona gaan we verkennen, de streek Catalonië. 
Per bus bezoeken we de cava-streek en het landgoed van de familie Cordonu. 
Vanuit de berg Montjuic kijken we neer op de stad Barcelona en wandelen we 
via  een middeleeuws verdedigngsfort en het olympisch gebied naar Poble Es-
pagnol. Op de terugreis doen we Figueras aan, waar we een bezoek brengen 
aan het bizarre museum van Salvador Dali.

Dagelijks zullen we de stad te voet verkennen. We bezoeken alle mooie plek-
ken van de stad, variërend van unieke bouwwerken tot parken, van bruisende 
pleinen tot de oude haven en van geweldige musea tot nauwe straatjes met 
hippe winkeltjes en natuurlijk Camp Nou, het stadion van voetbalclub Barce-
lona.  ‘s Avonds is er ruimte voor ontspanning.

Wanneer je kiest voor deze reis, kies je er voor ….
- Je te laten onderdompelen in de Spaanse cultuur en levensstijl.
- Kennis te maken met de kunst van met name Gaudi, Picasso en Dali
- Kennis te maken met de Spaanse keuken en haar heerlijke (tapas)
 gerechten.
- Kennis te maken met de Spaanse Flamenco en de Catalaanse dans, 
 de sardana.
- Om in contact te komen met Spaanse scholieren.
- Om zelfstandig door een vreemde stad te bewegen.
- Kennis maken met een typisch Spaans bedrijf.
- Kennis maken met de basisbeginselen van de Spaanse taal.
- Een lange busreis te maken.
- Regels en afspraken met begeleidende docenten na te komen.

Wat wordt er van jou (de leerling) verwacht?
Vooraf: Je komt naar de bijeenkomsten. Levert (reis)informatie tijdig aan bij 
de begeleidend docenten. Helpt bij het samenstellen van het programma-
boekje

Tijdens: Je gedraagt je voorbeeldig en je houdt je aan de afspraken en je 
luistert naar de uitleg van gidsen gedurende de week.

Nadien: Je organiseert een reünie.
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barcelona

Begeleiders

dhr. C. Alberink

dhr. J. Hovius 

mw. S. Nouwen 

Beschikbare plaatsen

40 leerlingen 

Kosten

€ 750,-, afhankelijk van 

het aantal leerlingen
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Bestemming
Châteauroux-les-Alpes (Franse Alpen)

OMschrijving reis
Wil je een onvergetelijke reis waarbij je buiten de gebaande paden gaat dan 
is dit je kans. Een week vól buitensport activiteiten die je grensverleggend uit-
dagen de Haute Alpes (beter) te leren kennen. De diverse groepsactiviteiten 
zijn zo gekozen dat ze recht doen de unieke geografie van de Franse Alpen. 
Klimmen, abseilen, via ferrata, canyoning, wildwatervaren, allemaal activitei-
ten die passen bij het karakter van het enorme Alpen massief. Je verblijft in 
een groepsaccommodatie waar het een prettig en gezellig thuiskomen is na 
een dag met uitputtende activiteiten. Doordat de activiteiten op het program-
ma, niet als individu uit te voeren zijn, is het groepsproces een belangrijk as-
pect van de reis. Het zal een unieke ervaring zijn dat je deze reis kunt maken 
met een groep vrienden/schoolgenoten, omdat wanneer een gelijksoortige 
reis individueel maakt, je altijd gebonden wordt aan onbekenden.

Wanneer je kiest voor deze reis, kies je er voor ….
- Om samen te werken.
- Persoonlijke grenzen te verleggen.
- Nieuwe sportieve ervaringen op te doen met Alpinistische activiteiten.
- Te leren hoe je veilig de bergen in kunt gaan.
- Te leren hoe je veilig wild water kunt bedwingen.
- Je in te zetten voor een maatschappelijk doel gekoppeld aan het karakter  
 van de reis.
- Een ervaring op te doen die je voor de rest van je leven mee neemt.

Wat wordt er van jou (de leerling) verwacht?
Vooraf: Je neemt deel aan de informatielessen, waar zowel theoretisch als 
praktisch ingegaan wordt op het belang van juiste kleding, inzet en gedrag.
Je zorgt dat je goed voorbereid met de juiste uitrusting vertrekt (dit houdt in 
dat we verwachten dat je bepaalde dingen meeneemt, maar onze ervaring 
leert dat dit niet hoeft te resulteren in hoge aanschafkosten van nieuwe out-
door materialen).

Tijdens: Je stelt je open op om een bijdrage te leveren aan de grensverleggen-
de activiteiten van jezelf en de anderen. 
Je ben je bewust van (on)mogelijkheden, gevaren en pleziermomenten en 
handelt overeenkomstig. 
Je draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor iedereen.
Je levert een positieve bijdrage aan het ritme van de dag, ook in en om de 
accommodatie.

Nadien: Je bent bereid een positieve bijdrage te leveren aan de evaluatie van 
de reis om de reis beter af te stemmen op de wensen en doelstellingen van 
de (toekomstige) leerlingen en de school.

Franse
alpen

07

Begeleiders

dhr. J. Bollen

mw. A. Marinus

Verwachte kosten :

€ 570,- tot € 630,-,

afhankelijk van het aantal 

(30-40) leerlingen 

dat mee gaat 



Griekenland
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Begeleiders

dhr. P. van den Berg

dhr. M. Gerritsen 

mw. A. Ketelaars 

Beschikbare plaatsen

30 leerlingen

Kosten

Maximaal € 850,-



Omschrijving reis
Een 8-daagse rondreis vol cultuur, natuur en avontuur, inclusief diner, ontbijt 
en lunch.

Wanneer je kiest voor deze reis, kies je er voor ….
- Om kennis te maken met het dagelijks leven en de cultuur van 
 Griekenland
- Om te proeven van de Griekse keuken
- Om (voor wie wil) te sporten met leeftijdsgenoten in Griekenland
- Om het ontstaan van de Olympische Spelen te ontdekken
- Om een kijkje te nemen op een Griekse school
- Om te spreken met leeftijdsgenoten over de economische situatie
- Om te genieten van het mooie strand!

Wat wordt er van jou (de leerling) verwacht?
Een positieve, geïnteresseerde houding en een gezonde portie flexibiliteit.

Hoe ziet de reis eruit?
Op zondag 10 oktober vertrekken we ’s ochtends vroeg vanaf Eindhoven Air-
port naar de hoofdstad Athene. Op deze dag bezoeken we direct de beroemde 
Acropolis. De volgende dag vertrekken we naar Delphi, waar we onder ande-
re een bezoek brengen aan de Archeologische opgravingen. Dinsdag maken 
we een mooie wandeling naar de Corycian grot, vanwaar we doorreizen naar 
Olympia. In Olympia ontdekken we het ontstaan van de Olympische Spelen 
middels een bezoek aan het Olympisch museum en de opgravingen. Daarna 
reizen we door naar Tolo. Hier genieten we van een welverdiende stranddag! 
De volgende dag bezoeken we in Athene het Griekse Parlement en brengen 
we een bezoek aan een Griekse school. De laatste dagen nemen we o.a. een 
kijkje in een olijfoliefabriek en is er tijd voor shoppen en ontspanning. Op zon-
dagavond 17 oktober landen we rond 23.30 uur op Schiphol, vanwaar een bus 
ons weer terug naar het LCL zal brengen.
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Rome, Eeuwige Stad, Navel van de wereld, centrum van het christendom, 

maar ook bruisende stad vol drukke pleinen en terrassen, stad van heerlijk 

eten en drinken. Geen koffie is beter, geen ijs lekkerder dan in Rome. Dat alles 

gebeurt buiten want in oktober is het in Rome meestal nog mooi weer en het 

Romeinse leven vindt plaats op straat.

Rome, geen stad is meer overladen met kunst en cultuur.



Omschrijving reis
Je maakt tijdens deze reis kennis met de pracht en praal van imposante basi-
lieken, maar ook met de eenvoud van meer dan 2000 jaar oude tempels. Het 
ene moment voel je je bijna een oude Romein als je op het Forum Romanum 
wandelt tussen de restanten van het antieke Romeinse leven, dan weer geniet 
je van een lekker stuk pizza uit de hand of maak je ‘t je gemakkelijk op een 
terrasje met een bord overheerlijke lasagne! Soms word je zowat gek van de 
ontelbare scootertjes en politiesirenes, dan weer ben je verbijsterd door de 
stilte en de indrukwekkende overblijfselen, 
‘s Avonds  kiezen we telkens een leuke wijk om gezellig uit eten te gaan. Rond 
Piazza Navona en in Trastevere, bij de Spaanse Trappen en het Pantheon is 
juist dan het bruisende leven in volle gang. 
Het lekkerste Italiaanse ijs lonkt naar je en wie weet nog meer. Misschien 
zwaait de paus vanuit de Sint Pieter nog naar jou!  En alles wat de moeite van 
‘t weten waard is, krijg je gratis en voor niets van ons cadeau. Daarbij ga je 
ook zelf een keer in groepjes op onderzoek uit in minder bekende delen van 
deze stad.

Rome, wie wil daar nu niet rondwalen?

We vertrekken vrijdag 6 oktober vanaf de Celebeslaan en komen daar op vrij-
dag 13 oktober in de middag weer terug. De reis kost, afhankelijk van het 
aantal deelnemers, € 700,--. In dit bedrag is alles inbegrepen, behalve  lunch 
en diner,  drankjes en natuurlijk  cadeautjes voor thuis en voor jezelf!

Wat wordt er van jou (de leerling) verwacht?
En het enige wat wij van jou verlangen is: ‘n goed humeur, gevoel voor humor 
en ‘n goede motivatie (en natuurlijk: op tijd zijn, met je paspoort of identiteits-
kaart!).

Reisduur: 1 week (vertrek: vrijdagmiddag 6 oktober;  
  terugkomst: vrijdagmiddag 13 oktober)

Rome
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Begeleiders

dhr. M. Braat

dhr. F. Ringeling

dhr. D. Vos

Beschikbare plaatsen

35 leerlingen

Kosten

€ 700,-
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Begeleiders

mw. L. Boogert

dhr. P. Hamoen 

dhr K. Verhoeven

Beschikbare plaatsen

20 leerlingen

Kosten

€ 1.800,-

Wanneer

De week na de herfstvakantie 

(2017) én een week in februari 

2018.

uitwisseling
china
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Omschrijving reis
Wil jij je eerste stappen zetten naar je ‘wereldburgerschap’? Dan is deze reis 
echt iets voor jou. De reis naar China is onderdeel van een uitwisseling met 
een Chinese school. Een uitwisseling is voor beide partijen een perfecte kans 
om elkaars land, cultuur en leven aan den lijve te ondervinden. Dit is een 
unieke ervaring omdat je niet alleen een compleet andere cultuur zal beleven 
maar bovenal een ‘vriendschap’ zal beginnen met een Chinese leeftijdsge-
noot. In Nederland zorg je ervoor dat je gast onze cultuur echt kan ‘proeven’.  
In China bezoek je uiteraard de school in de stad Quzhou. Daarnaast zal je ook 
de fantastische wereldsteden Beijing en Shanghai gaan ontdekken. 

Wanneer je kiest voor deze reis, kies je er voor ….
- Om te leren hoe men in China met elkaar omgaat.
- Om te leren van de Chinese cultuur.
- Om in het Engels te communiceren, presenteren en te leren.
- Om uit je ‘comfort-zone’ te stappen.
- Om actief mee te werken en mee te denken aan het programma hier en  
 in China. 
- Om een week lang een Chinese leerling(e) te gast te hebben bij jou thuis.
- Om te ervaren hoe een buitenstaander naar jouw ‘wereldje’ kijkt.
- Om te ervaren hoe het is om in China te wonen en naar school te gaan.
- Om dingen te organiseren en uit te voeren zoals het verzorgen van een les, 
 een programma onderdeel in Eindhoven, etc.

Wat wordt er van jou (de leerling) verwacht?
Vooraf: Je bent beschikbaar voor bijeenkomsten, je kan samenwerken in een 
(kleine) groep en je houdt je aan deadlines. Je houdt intensief contact met 
je reisgenoten. Je helpt mee om het reisgezelschap en onze school op een 
goede wijze te presenteren in China.

Tijdens: Je bent de perfecte gastheer/gastvrouw. Je geeft het goede voor-
beeld en draagt zorg uit naar je gast(en). Je staat open voor nieuwe en span-
nende dingen en je wil leren omgaan met dingen die buiten je verwachtings-
patroon liggen (“you want to broaden your horizon”). 

Nadien: Je staat open om constructief te evalueren en je helpt eventueel mee 
met de werving van de volgende groep leerlingen.
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OMschrijving reis
Wenen is de stad van Mozart, vader en zonen Strauss, van opera en operette, 
het Congres van Wenen, eens de trotse hoofdstad van het enorme keizerlijke 
Habsburgse Rijk. Inmiddels in de 21e eeuw, het centrum van de zich uitbrei-
dende Europese Unie, zetel van de UNO en vele internationale organisaties. 
Al voor het 8e jaar op rij verkozen tot de meest aantrekkelijke stad om in te 
wonen en te studeren. Een aantrekkelijke, schone en veilige stad met her-
nieuwde stijl en allure, met fantastische theaters en restaurants, met palei-
zen en musea, prachtige tuinen, chique winkelstraten, èn de meest elegante 
cafés van Europa.

Wanneer je kiest voor deze reis, kies je er voor ….
Een uitgebalanceerd historisch, diplomatiek, politiek, cultureel dag- en avond-
programma in de meest ruime zin, waarin zowel de oude als nieuwe hoogte-
punten van de stad zijn terug te vinden. 
Dus het Heeresgeschichtliches Museum, de Hofburg, de Nationalbibliothek, 
het Oberes Belvedère de Staatsopera, Schloß Schönnbrunn, het Kunsthisto-
risches Museum, het Leopoldmuseum, Gustav Klimmt, Egon Schiele, de Step-
hansdom, maar ook het Prater, Sacher, Café Central, Café Landtmann, een 
muzikaal diner in de Ratskeller van het Stadhuis, de alternatieve “Scène Lo-
kale”, de Jazz and Blues Clubs, een dansavond in Manolos…. en nog veel meer.

We worden ontvangen op de Universität Wien, waar we o.a. een “meet and 
greet” hebben met studenten, op het Stadhuis, in UNO city. We doen work-
shops bij het KAICIID (King Abdullah International Centre for Interreligious and 
Intercultural Dialogue), het Oostenrijkse Außenministerium, en the OSCE (Or-
ganisation for Security and Co-operation in Europe).

Wat wordt er van jou (de leerling) verwacht?
Vooraf: Een gezonde belangstelling voor geschiedenis, diplomatie en politiek, 
kunst en cultuur. Goede voorbereiding.

Tijdens: Oprechte interesse en actieve deelname aan excursies, ontvangsten 
en workshops. De voertaal is Engels en de dresscode is aangepast aan de 
gelegenheid.

Nadien: Het programma biedt vele aanknopingspunten voor praktische op-
drachten en profielwerkstukken.

wenen

Begeleiders

dhr. H. Bolk

mw. S. van ‘t Land

Beschikbare plaatsen

28 leerlingen

Kosten

€ 850,- (all in)
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Lorentz
reversed

Een uitburgeringscursus
Voor de thuisblijvers wordt er vanaf vorig schooljaar een alternatief program-
ma georganiseerd. Alle leerlingen die ervoor kiezen om thuis te blijven, zullen 
in de activiteitenweek mee doen aan het project ‘Lorentz Reversed*. Het doel 
van deze activiteit, die 5 volle dagen zal duren, is om de achterblijvende leer-
lingen een goed alternatief te bieden in het opzoeken en ervaren van andere 
culturen. 

Deze activiteit heeft een omgekeerd doel: de leerlingen gaan niet naar een 
ander land om contact te maken met andere culturen; de leerlingen leggen 
een verbinding met de expatcultuur in eigen land. Expats brengen immers 
nieuwe culturen naar Eindhoven/Nederland. 

Lorentz Reversed
Cultuur wordt omschreven als de vorm waarin wij gebruiken en gewoonten 
(her)kennen. De expats en buitenlandse studenten kunnen worden gezien als 
een bron van culturele inspiratie: gebruiken, gewoonten, identiteit, dialoog en 
intercultureel leren vormen samen de ingrediënten die leerlingen inzicht bie-
den in culturele globalisering. 

Hierna volgt een overzicht van mogelijke (geplande) activiteiten die kunnen 
plaatsvinden. 

Je zal werken aan je presentatie- en samenwerkingsvaardigheden. Je werkt 
aan een eindproduct (bijv. een film) die aan anderen getoond zal worden.

Het programma (onder voorbehoud)
- Bezoek aan Van Abbemuseum Eindhoven/MU Eindhoven/Philips Museum.
- Bezoek aan Fontys in Eindhoven om met buitenlandse studenten in 
 dialoog te gaan over onze culturen.
- Samenwerking met Expeditie Frits, het ontwikkelteam van de 
 bibliotheek van de toekomst.
- Bezoek aan een buitenlandse supermarkt/winkel waar we samen 
 gaan koken (kookworkshop).
- Lezing door expats over hun ervaringen in Nederland.

Ervaring van leerling van vorig jaar
‘In eerste instantie leek het me helemaal niets, maar ik heb het als een leuke 
en leerzame week ervaren waarin ik ook andere leerlingen beter heb leren 
kennen’. 

Begeleider

mw. M. Poelmann

Kosten

€ 50,-
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Overeenkomst ouderbijdrage buitenlandse reizen

Het bevoegd gezag van het Lorentz Casimir Lyceum, vertegenwoordigd door 

de rector-bestuurder, hierna  te noemen “de school”,

en de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling

In aanmerking nemende:

• dat de wettelijke vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij  

 de school, welke inschrijving de school heeft aanvaard;

• dat de school zich naast het verzorgen van het reguliere, op diplomering  

 gerichte onderwijs tevens sterk maakt voor een verdieping van het  

 onderwijs door middel van diverse activiteiten, welke ten doel hebben  

 de sociale, intellectuele, culturele, creatieve en sportieve vorming van de  

 leerling te bevorderen;

• dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27, lid 2 van de Wet op  

 het Voortgezet onderwijs (WVO) een overeenkomst voor een ouder-

 bijdrage gesloten kan worden;

• dat deelname aan de buitenlandse reis vrijwillig is, echter wanneer   

 deelname is afgesproken tussen wettelijke vertegenwoordiger en school,  

 de bijdrage een verplicht karakter heeft;

• dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend er een verplichting tot  

 betaling van de overeengekomen bijdrage voor de wettelijk vertegen 

 woordiger bestaat

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
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Algemene
voorwaarden
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1. De wettelijk vertegenwoordiger wenst de leerling gebruik te laten maken  

 van c.q. deel te laten nemen aan de bestelde buitenlandse reis van het  

 desbetreffende schooljaar

2. De wettelijke vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde totaal-

 bedrag in twee termijnen; de eerste termijn betreft een aanbetaling van  

 € 250 (betaling voor de zomervakantie) en de tweede termijn is de 

 restbetaling die uiterlijk een maand voor vertrek betaald dient te zijn.

3. De betaling kan plaatsvinden via IDEAL of via overboeking.

4. Niet tijdige betaling van de daaraan verbonden kosten, betekent dat de  

 leerling van de desbetreffende reis kan worden uitgesloten.

5. Indien de leerling de reis meer dan drie weken voor de reis annuleert,  

 betaalt de school 50% van de totale reissom terug indien deze reeds  

 is voldaan. Bij annulering minder dan drie weken voor vertrek vindt geen  

 terugbetaling van de reissom plaats.

6. De eerste termijn (aanbetaling) wordt, onafhankelijk van het moment 

 van annuleren, niet terugbetaald. Een uitzondering hierop is als de 

 aangemelde leerling blijft zitten en dus niet mee mag met de 

 buitenlandse reis.

7. De wettelijk vertegenwoordiger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten  

 van een annuleringsverzekering.

8. Ten aanzien van de ouderbijdragen voor een buitenlandse reis hanteert  

 de school de volgende kwijtscheldingregeling:

Indien zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan door 

of namens het bevoegd gezag een aparte betalingsregeling worden getrof-

fen of kwijtschelding van de ouderlijke bijdrage of een deel daarvan plaats-

vinden. De omstandigheden hebben betrekking op de inkomenssituatie. De 

wettelijk vertegenwoordiger dient daartoe schriftelijk een gemotiveerd ver-

zoek te richten aan de rector-bestuurder, die hierover een beslissing neemt.

Aldus overeengekomen en opgemaakt te Eindhoven.

Bij inschrijving van uw zoon/dochter gaat u akkoord met deze ‘’overeen-

komst ouderbijdrage buitenlandse reizen’.
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