
International Exchange 
La croix Rouge La Salle, Brest, France 

& 
Novalis College, Eindhoven, Nederland 

schooljaar 2019 -2020 klas 9BCD 
 
 

 



Novalis College goes interna4onal 
 

Dit schooljaar zal er voor de derde keer een uitwisseling plaatsvinden tussen onze school en met Croix Rouge La Salle 
(Frankrijk). Onze school beoogt hiermee in ieder geval een aantal doelstellingen te realiseren: 

- Ontmoetigen tussen vrienden 

- In gesprek komen met elkaar 

- Communicatie tussen leeftijdgenoten 

- InformaLe opdoen over Nederland en Frankrijk 

- Verbeteren van de Franse en Engelse taal 

- Motieveren van leerlingen om een buitenlandse taal te leren 

- Ervaringen in lesgeven, met methodes, strategieën en technieken delen en uitwisselen 

- Presenteren van informatie over de geografie, topografie, bevolking, cultuur, taal en geschiedenis van beide landen en 

- In gesprek gaan over de overeenkomsten en verschillen. 
 
 
 
 
 
Een week lang Franse lessen volgen, activiteiten 
ondernemen, Frans eten, Frans en Engels praten, de 
cultuur van een ander land ontdekken via 
leeftijdsgenoten….. 



Gegevens uitwisseling deel: Brest - Frankrijk 
Data: De uitwisseling zal plaatsvinden in de periodes: 29 februari -  6 maart 

Vertrek: Vrijdag 28 februari: Eindhoven Station om 01:00 uur ‘s nacht (de nacht 
van vrijdag op zaterdag) 

 
Retour: Vrijdag 6 maart: terugkomst in de avond in Eindhoven rond 22.00 uur. 
(onder voorbehoud van boeking) 

 
Verblijf: de leerlingen zullen gekoppeld worden aan een leerling uit Frankrijk. 
Wanneer we in Brest zijn, verblijven de leerlingen in een Frans gastgezin. De 
bedoeling is dat de Franse leerlingen in Nederland dan bij het gezin van de leerling 
aan wie zij gekoppeld waren in Brest zullen verblijven. 

Vervoer: We reizen per bus naar Parijs en met de trein van Parijs naar Brest. 

 

Gegevens uitwisseling deel : Eindhoven - Nederland 
Data: (onder voorbehoud i.v.m. eventuele wijzigingen in vluchten) 

De uitwisseling zal plaatsvinden in de periodes: Zaterdag 4 april 

t/m zaterdag 11 april 2020 

Verblijf: de leerlingen zullen gekoppeld worden aan een leerling uit Frankrijk. 
Wanneer we in Brest zullen zijn, zullen de leerlingen in een Frans gastgezin 
verblijven. De bedoeling is dat de Franse leerlingen in Nederland dan bij het gezin 
van de leerling aan wie zij gekoppeld zullen zijn in Brest zullen verblijven. 

Excursies: Voor excursies in Frankrijk én Nederland houden we € 200 p.p aan.



 
Adressen: 
Novalis College Groupe scolaire La Croix Rouge La Salle 
Sterrenlaan 16 2 Rue Mirabeau 
5631 KA Eindhoven 39229 Brest Cedex2 
040-2969310 +33 298478135 
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