
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIEWEEK 2021 
 



Barneveld, mei 2021 

 
Aan de leerlingen uit klas 3 en hun ouders, 

Ook dit cursusjaar wordt van maandag 5 t/m donderdag 8 juli weer een Excursieweek georganiseerd. 
Vanwege corona ziet deze week er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren, maar nog steeds denken 
wij dat er aansprekende en uitdagende programma’s bij zitten voor iedereen.  
 
Jullie kunnen kiezen uit 3 Excursieweken: 

1. Ede 
2. Voorthuizen 
3. Barneveld 

 
De programma’s van deze bestemmingen wordt in het vervolg van deze gids bekendgemaakt. 
Bestudeer deze excursiegids goed en maak daarna een weloverwogen keuze. Dit betekent dat er ook 
goed gekeken moet worden naar de inhoud van de verschillende activiteiten, zodat je dingen gaat doen 
die bij jouw interesses passen. Ook is het goed om te kijken naar de bestemming zelf, want dit jaar 
zullen we ons met de fiets verplaatsen. Let op: de activiteiten zullen iedere dag starten vanaf een 
thuisbasis die zich bevindt in de hierboven genoemde plaatsen, 
 
Belangrijk om nog op te merken: de programma’s zijn onder voorbehoud. We houden de 
ontwikkelingen rondom corona nauwlettend in de gaten. 
 
Succes met het maken van een keuze en wij wensen jullie nu alvast een spannende, leerzame en 
mooie excursieweek toe! 
 
De Excursieweekcommissie,  
meneer J. van Essen en meneer A. Verhoef 
 

  

Wij spreke
n in dez

e  

Excursieg
ids over

 ouders.
  

U mag daar
 ouder(s

)/ 

verzorger(s)
 lezen. 



Algemene informatie 
 
• Elke derdeklasser is verplicht om een keuze te maken.  

 
• Maak de keuze weloverwogen.  
 
• Docenten van De Meerwaarde organiseren deze excursieweek en zijn verantwoordelijk voor hun 

groep. 
 

• Denk goed na bij het maken van de keuzes. Tussentijds wisselen kan niet, behoudens een 
gegronde reden. Er dient dan een mail te worden gestuurd naar het onderstaande adres: 
excursieweken@demeerwaarde.nl.  

 
• Financiële problemen behoeven in principe geen reden te zijn om niet deel te nemen aan de 

excursieweek. Ouders kunnen dan contact opnemen met de administratie. Zij kunnen dan in overleg 
een betalingsregeling treffen (meer informatie onder het kopje Financiën)  

 
• Indien na plaatsing geannuleerd wordt ontvangen ouders geen geld terug. In situaties van 

overmacht (ziekte, waaronder Corona) kan een uitzondering worden gemaakt. Er wordt dan wel € 
50,- aan administratie- en reserveringskosten gerekend. 

 

Inschrijven  
• Ouders ontvangen een mail met daarin informatie over de excursieweek. In deze mail staat ook een 

link voor de inschrijving. Ouders geven hun uw zoon of dochter op door te klikken op de link in deze 
e-mail.  

 
• Er wordt een eerste, tweede en derde keuze gemaakt en ouders verklaren d.m.v. een vinkje kennis 

genomen te hebben van alle informatie uit deze gids en hiermee akkoord te gaan. 
 

• De opgave wordt afgerond met een betaling via iDEAL. 
 

• Na opgave krijgen ouders een bevestiging per e-mail. 
 

• Opgave is mogelijk vanaf vrijdag 28 mei tot en met vrijdag 4 juni. 
 
• In de week van 21 juni wordt de definitieve indeling bekendgemaakt.  

Financiën  
De kosten van de excursieweek houden we voor ouders graag zo laag mogelijk. De kosten zijn voor 
alle bestemmingen gelijk.. 

Als er betalingsproblemen zijn, vragen wij ouders dringend om dit voor de inschrijving aan te geven 
bij de financiële administratie. 
Dit is mogelijk per email (administratie@demeerwaarde.nl) of telefonisch (0342-404777). Vervolgens 
wordt er contact opgenomen voor het treffen van een betalingsregeling. Met deze informatie wordt 
vertrouwelijk omgegaan. 
 
 
 

 

 



Verzekering 
De school heeft een aansprakelijkheid - , ongevallen en reisverzekering afgesloten.  
De volgende aandachtspunten zijn van belang: 

1. Voor alle artikelen moet in geval van schade of vermissing een originele aankoop bon overlegd 
kunnen worden. Zonder deze bon wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 

2. Het is belangrijk om ter plaatse aangifte te doen bij de politie van vermissing of diefstal. Dit 
bewijs van aangifte heeft de school nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen en 
in te dienen bij de verzekeraar. 

3. Schade, vermissing of diefstal moeten binnen 1 week na terugkomst op de school gemeld 
worden bij de afdeling facilitair: facilitair@demeerwaarde.nl. 

 
De school is niet aansprakelijk voor opzettelijke schade van leerlingen aan andermans eigendommen. 
Hiervoor worden de ouders/ verzorgers van de betreffende leerling(en) aansprakelijk gesteld. 

  



Ede  
 
Thuisbasis: De IJsvereniging in Ede  
 
Ede kunnen we gerust ‘expeditie Ede’ noemen, want deze bestemming staat boordevol met uitdagende 
activiteiten waarin je wordt uitgedaagd en moet samenwerken. 
 
Maandag 
We verzamelen bij de Meerwaarde en vertrekken vervolgens richting onze thuisbasis in Ede. Nadat we 
wat hebben gedronken en wat lekkers hebben genomen, gaan we afwisselend mountainbiken en 
survivallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 
In de ochtend worden jullie verwacht op de thuisbasis. Uiteraard 
beginnen we met wat drinken en lekkers om vervolgens te kijken 
hoe goed jullie kunnen samenwerken tijdens een ‘adventure race in 
teams’.  In teamverband leggen jullie een uitdagend parcours af. 
 
 
Woensdag 
Vandaag een afwisseling van actief en ontspannen. We starten 
namelijk met boogschieten, lasergame en teambuildingactiviteiten . Na deze actieve ochtend stappen 
we op de fiets naar de Zanding in Otterlo om daar te kanoën en te zwemmen. Een ontspannende 
afsluiting van deze dag. 
 
Donderdag 
Vandaag stappen we op de fiets voor een fotospeurtocht. Tijdens deze toch valt ook weer genoeg te 
beleven. 
 
 

 
Belangrijk om op te merken:  Op maandag, dinsdag en woensdag 
wordt er gezorgd voor avondeten. Uiterlijk om 21.00 uur wordt de 
dag afgesloten en kunnen jullie naar huis om uit te rusten voor de 
volgende dag.



Voorthuizen  

Thuisbasis: V.V. De Kieviten 

Zin een paar dagen actief gecombineerd met veel ontspanning en gezellig. Kies dan voor 
deze reis die elke dag in Voorthuizen zal starten. 
 
Wat gaan we doen? 
 
Maandag 
In de ochtend verzamelen we met de fiets bij V.V. de Kieviten. Na wat lekkers te hebben 
genomen, stappen we in kleine groepen op de fiets richting Garderen. Daar gaan we aan de 
slag in het Klimbos 
 
Dinsdag  
Gaan we richting Harderwijk. Dat is inderdaad een stukje fietsen, maar het is zeker de 
moeite waard. Je gaat namelijk deze dag twee 
activiteiten doen:  

1. ‘Escape the City’  
2. Paintballen of pitch to put (uit de laatste 

twee ga je een keuze maken).  
Om te voorkomen dat jullie na een intensieve dag 
met een lege maag op de fiets stappen, wordt er 
ook nog gegeten. 
 
Woensdag 
Een heerlijke ontspannende dag waarop we hopelijk van het zonnetje kunnen genieten. We 
willen deze dag namelijk gaan zwemmen. 
 
Donderdag 
Het toetje hebben we voor het laatst bewaard, want deze dag gaan we naar Walibi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lijkt dit programma je wat? Schrijf je dan in voor Voorthuizen. 
  



 
 

                                                                                                                                                                         Excursieweek 2021   
 

Barneveld 
Thuisbasis: De Meerwaarde 

Dicht bij huis, maar zeker niet minder leuk en uitdagend: de activiteiten in Barneveld. Ze zijn 
inspannend en ontspannend. Benieuwd? Kijk hieronder 

Maandag 
We fietsen vanaf school in groepjes richting Leusden. Vervolgens stappen we in de kano’s 
en genieten we van omgeving en het water 
 
Dinsdag 
Neem je sportkleding mee, want we gaan 
klimmen (Klimbos Garderen) en hiken. 
 
Woensdag  
Minder intensief, maar wel erg leuk. Vandaag 
doen we een ‘Escape the City’. Lukt het jullie 
om op tijd de taak te vervullen. Naast deze 
activiteit staat er ook nog iets anders op het 
programma. Wat? Dat is nog een verrassing. 
 
 

Donderdag 
Ook Scherpenzeel kent een toetje, 
namelijk Walibi. Hele dag in 
verschillende attracties. Een top 
afsluiting van deze week!   


