Brielle, april 2018
Betreft: Romereis 2019
Geachte ouders,
Vanaf komend schooljaar (2018-2019) wordt het voor leerlingen van klas 5 Atheneum
mogelijk om deel te nemen aan de reis naar Rome, die al jaren voor de gymnasiasten in
april (de week voor de meivakantie) plaatsvindt.
De reis duurt 8 dagen, kost € 890 (alles inclusief) en heeft een intensief programma in
Rome met een (lange) dagexcursie naar Pompei en Paestum.
In plaats van deelname aan de andere buitenlandse schoolreizen (Oostenrijk, Barcelona,
Normandië) kan elke Atheneumleerling met voldoende motivatie nu ook voor de
Romereis kiezen, als hij bereid is daar een extra inspanning voor te leveren. Ter
compensatie mag hij de deelname aan de Romereis en de daarbij horende verplichtingen
laten gelden als profielwerkstuk.
Atheneumleerlingen zullen in klas 5 dus gedurende 2 lesuren in de week het vak KCV
(met het daarbij horende PTA) als extra vak moeten volgen en daarnaast ook een KCV
toets uit klas 4 moeten inhalen (Griekse mythen). Het uiteindelijke cijfer voor KCV zal
tellen als cijfer voor het profielwerkstuk.
Het reguliere vak CKV blijft voor alle Atheneumleerlingen verplicht.
Voor Gymnasiumleerlingen behoort de Romereis standaard tot de vakken Latijn en/of
Grieks en zij kunnen de reis en de lessen KCV niet gebruiken ter vervanging van het
profielwerkstuk.
Begin juni zullen alle VWO leerlingen van klas 4 een formulier ontvangen, waarmee zij
zich kunnen inschrijven voor de Romereis 2019. Het maximale aantal deelnemers is 30.
Gymnasiasten zijn verzekerd van een plaats op de deelnemerslijst (omdat voor hen de
Romereis als handelingsdeel meetelt bij Latijn en/of Grieks). Mocht het aantal
deelnemers van Atheneum de verwachtingen overstijgen, zal er worden geloot onder de
aanmelders.
Bij vragen kunt u mij bereiken
via email: a.goch@maerlant.eu
telefonisch: 06 33 10 15 12.
met vriendelijke groeten,

Drs. A.L. van Goch – van der Pot
docente Klassieke Talen en Culturen (KTC)

