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De studiereis

In IJsland gaan wij op bezoek bij verschillende scholen in zowel de stedelijke als de landelijke
omgeving. Hierbij komen in ieder geval deze hoofdthema’s aan de orde:
1. De relatie tussen de schoolomgeving, de natuur en het onderwijs
- Hoe wordt gebruikt gemaakt van de IJslandse natuur in het onderwijs?
- Welke invloed / effect heeft het klimaat op het onderwijs?
2. De relatie tussen de IJslandse cultuur en het onderwijs
- Welke rol speelt het ‘gemeenschap denken’ in het onderwijs?
- Hoe wordt omgegaan met het principe ‘iedereen is gelijk’ in de scholen? (denk aan
verschil tussen jongens en meisjes)
- Hoe wordt aandacht geschonken aan de gezonde leefstijl op school?
Daarnaast gaat elke deelnemer aan de slag met zelf voorbereide onderzoeksvragen.
Te denken valt aan onderwerpen die aansluiten bij de volgende thema’s:
-

2

Passend Onderwijs op stads- en kleine scholen in de landelijke omgeving
Opbrengstgericht onderwijs in de praktijk
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Opbouw en opbrengst van deze studiereis

Voor de reis vindt een voorbereidingsbijeenkomst plaats. Literatuur wordt aangereikt (met de
opdracht om dit voor de reis te bestuderen). Verder brengt elke deelnemer een actuele
onderzoeksvraag in, gekoppeld aan vragen van de eigen school/scholen.
Tijdens de reis worden verschillende soorten scholen bezocht, lessen bekeken, gesprekken met
leerkrachten, kinderen en directies gevoerd. Elke dag worden studiemomenten georganiseerd
waarin wij inhoudelijke gesprekken voeren, discussiëren en visievorming plaatsvindt.
Daarnaast werken alle deelnemers aan de eigen onderzoeksvraag. Zij bereiden een onderbouwd
plan voor de eigen school voor.
Na de reis verzorgt elke deelnemer een terugkoppeling in de eigen school/scholen en komen wij bij
elkaar om experimenten/ervaringen/ etc. uit de eigen praktijk te bespreken.

Tijdens deze studiereis is er ook tijd en ruimte om de zuidkust van IJsland te bekijken, op weg van de
een naar de andere school. Je zult merken dat IJslanders gastvrij zijn en de bezoekers je graag kennis
laten maken met hun onderwijsaanpak en cultuur.
Daarnaast maken wij, gezien de planning van deze reis, ook een behoorlijke kans om het
spectaculaire Noorderlicht een keer te zien.
Deze reis is interessant voor zowel directeuren als leerkrachten en wordt georganiseerd door
Hanneke Bink (directeur CNS basisschool De Brugge en gespecialiseerd IJslandreisleider) en Jannette
Meiling (directeur opleiding leraar basisonderwijs van de CHE en ervaren studiereisbegeleider).
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Dagprogramma

Dag 1: Wij vliegen in de middag naar IJsland. Wij worden opgehaald en rijden naar de hoofdstad
Reykjavík. Eerst checken wij ons in, komen vervolgens komen wij bij elkaar en bereiden ons verder
voor op deze studiereis. Tegen de avond wandelen wij naar het centrum en maken wij kennis de
highlights van Reykjavik. Wij eten in de stad op eigen kosten.
Dag 2: Vandaag bezoeken we twee scholen in Reykjavík. Wij starten met een IJslandse stadsschool
en bezoeken in de middag een school waar jongens- en meisjesonderwijs op een bijzondere manier
wordt vormgegeven. Tussen de middag lunchen wij op de prachtige locatie Perlan. Rond 15.30 uur
word je afgezet in de stad om de rest van de dag Reykjavik te verkennen.
Dag 3: Wij starten de dag met een schoolbezoek aan de International school in Reykjavík. Op deze
school wordt intensief met het IPC gewerkt en rijden daarna de stad uit. We bezichtigen de rest van
de dag ‘de Gouden Cirkel’. Thingvellir Nationaal Park met de breuklijn tussen het Europese en
Amerikaanse continent, de spuitende geiser Strokkur in het Geysir gebied en als laatste de Gullfoss
waterval.
Uiteindelijk rijd je verder langs de zuidkust richting Vík.
Dag 4: Na een bezoek aan het strand in Vik gaan wij naar de dorpsschool in Vík waar wij de kans
krijgen om in de groepen te kijken en uitgebreid met kinderen en leerkrachten te spreken. Daarna
zijn wij te gast in een school in Kirkjubæjarklaustur waar veel aandacht aan kunst en cultuur wordt
besteed. Ten slotte rijden wij naar de spoelzandvlaktes naar het nationaal park Skaftafell. Wij
wandelen naar de gletsjer en/of naar de Svartifoss waterval.
Dag 5: Na het bezoek aan een kleine school / gemeenschapshuis rijden wij naar het ijsbergenmeer
Jökulsárlón om het zwarte strand om de ijsbergen te bewonderen. Wij rijden langs lavavelden terug
naar Vík.
Dag 6: Langs de zuidkust reizen we weer terug. Ondertussen bezoeken wij de laatste school. Wij
bezoeken het schiereiland Reykjanes met lavavelden en hete bronnen.
Dag 7: Vroege transfer naar de luchthaven. Terugvlucht.
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Om rekening mee te houden

Uiteraard streven wij ernaar om bijgaand programma compleet uit te voeren. Je moet er wel
rekening mee houden dat tot het laatste moment het programma aangepast kan worden, met name
in verband met de veranderende weersomstandigheden op IJsland.

Prijsoverzicht

Bij voldoende aanmeldingen wordt een prijs opgevraagd.
Verblijf in 2-persoonskamer (voor een 1-persoonskamer wordt een toeslag gevraagd)

Inbegrepen

- vlucht Amsterdam-Keflavík in de voordeligste vluchtklasse v.v. (inclusief
luchthavenbelasting en
brandstoftoeslag)
- overnachtingen in hotels/ guesthouses in 2-pers.kamers met douche en toilet,
- drie diners (op di, wo, do)
- vervoer ter plaatse volgens programma
- informatiepakket

Niet inbegrepen

- overige maaltijden (de lunches en diner op zo, ma en vr)
- drankjes
- reis- en annuleringsverzekering

Extra informatie
-
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Aanvullende informatie kun je opvragen bij Hanneke Bink (mail: hannekebink@online.nl) en
Jannette Meiling (mail: jmmeiling@che.nl).
De reis gaat door bij inschrijving van minimaal 14 personen.
Aanmelden kan via Ineke Jacobsen, ProfessionalsEducatie@che.nl).
Ter voorbereiding op de studiereis vindt een bijeenkomst plaats in Ede (locatie ntb).
Inhoudelijke en praktische zaken komen dan aan de orde.

