EN VERDER

Een weekje naar
het Oostenrijkse
Lechtal
Wintersport klas 2 en
werkweek 3mavo

Al jaren reizen we met onze
leerlingen voor de wintersport
in februari naar Oostenrijk en
voor de werkweek in september
naar de Belgische Ardennen.
Maar waarom in september niet
ook naar Oostenrijk? Je hebt
dan grote kans op prachtig
nazomerweer en beleeft er
gegarandeerd een week vol actie
in en omringd door echte bergen.
Zeker weten dat ook jij én je
leerlingen worden gegrepen door
het prachtige Lechtal!
TEKST EN FOTO’S JORIS VAN DEN BELD

O

nze school vindt het inzetten van
groepswerkweken zeer waardevol.
Bijvoorbeeld voor de groepsvorming.
Zo gaan we in de eerste schoolweek
met de brugklassen al op werkweek. Ook in de
jaren erop is er een werkweekaanbod. In dit
artikel focussen we op de twee werkweken in
Oostenrijk. Wij kozen voor een Belgische organisatie. Zij voorziet in alle basisingrediënten. Het
programma kun je helemaal zelf invullen. En

zeg nu zelf, in de bergen is alles leuker, mooier,
intenser en leerzamer! Er is zoveel mogelijk!

Wintersportreis tweede
klas – een succesformule
Voor beginners tot (ver)gevorderden.
Wij hebben in de afgelopen vijftien jaar vele
skigebieden met onze leerlingen gezien. Stuk
voor stuk gebieden waar wat voor te zeggen valt.
Mooie pistes, hooggelegen, accommodatie dicht
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bij de piste of zelfs erop. En zo zijn er nog een
heleboel zaken die voor het ene of het andere
gebied pleiten. Acht jaar geleden zijn wij echter
noodgedwongen weer eens naar een ander
gebied gegaan. De kosten van accommodatie,
busreis en skipas bleven maar stijgen en dat werd
natuurlijk doorgevoerd in de prijs voor de leerlingen. Niet echt wenselijk als je zoveel mogelijk
kinderen de kans wilt geven deel te nemen aan
een weekje winterpret. Het moest niet (nog
meer) een elitereisje worden. Uiteindelijk hebben
we gekozen voor een trip naar het Oostenrijkse
Lechtal met de Belgische organisatie JEKA.
Wij kregen de beschikking over een eigen huis,
een eigen bus en konden wel tien begeleiders vrij
van kosten meenemen. En dat bij 63 deelnemers.
De organisatie regelt verder het huurmateriaal,
de skilessen en zorgt dat de skipassen klaarliggen.
Iedere dag verse ontbijtbroodjes voor de deur en
de levering van avondmaaltijden die je alleen
nog maar hoeft af te maken. Je hebt de beschikking over een grote, professionele keuken. Een
lunchpakket kunnen de leerlingen zelf maken en
meenemen naar de piste. Daarnaast voldoende
tussendoortjes, fruit en waar je verder om vraagt.
Een hele week wintersport met zes dagen op de
piste. Je vertrekt uit Nederland op zaterdagochtend. De terugreis is op vrijdagavond met terugkomst op school op zaterdagochtend. Iedereen
heeft dan nog het hele weekend om bij te komen
van een enigszins vermoeiende maar onvergetelijke week!
Een paar feiten…
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• Doordat deze organisatie geen winstoogmerk
heeft betaal je niets te veel. Dat maakt de reis
dus voor meer leerlingen haalbaar!
• Een heenreis die overdag plaatsvindt heeft als
groot voordeel dat de deelnemers niet al gelijk
gebroken, na een nachtrit, de piste op gaan.
Bij aankomst een fatsoenlijke avondmaaltijd,
kamers inrichten en er kan een normale nacht
worden gemaakt. Wel zo wenselijk als er daarna zes vermoeiende dagen op de piste volgen!
• Skiën en snowboarden doen we in skigebied
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Lech-Warth. Wij maken enkel gebruik van de
liften van Warth-Schröcken (66 km piste). De
skipas voor dit gebied heeft een zeer gunstig
tarief voor jongeren en hun begeleiders. Je
vermaakt je hier makkelijk een week maar
uitbreiding van de skipas behoort tot de
mogelijkheden.
• Dat de accommodatie niet direct aan de piste
ligt leek vervelend maar blijkt in de praktijk
geen enkel probleem. Met de eigen bus rijdt je
iedere ochtend comfortabel naar de piste en ’s
middags rond 16.30 uur weer terug. Dan volgen de sterke verhalen… Hoewel, er zijn ook
heel wat leerlingen waarbij een half uurtje de
ogen dicht vallen. Heerlijk toch?!
• Het avondprogramma kun je natuurlijk op
allerlei manieren invullen. Doordat je een
eigen huis ter beschikking hebt kun je daar van
alles organiseren zonder overlast te veroorzaken voor andere gasten. Een avondje disco is
dus geen probleem en doet het bij de leerlingen
altijd erg goed. Of wat dacht je van karaoke,
een ezel-toernooi of gewoon spelletjes. En
omdat we tijdens de reis mobiele telefoons
en mp3-spelers voor de leerlingen verbieden
houden ze tijd over om met elkaar te communiceren. En nu eens niet via WhatsApp!
• Een echte aanrader is een avondje rodelen in
een nabij gelegen dorp. Voor slecht drie euro
per persoon worden de leerlingen met een
tractor drie maal naar boven getrokken. Dat is
al een attractie op zich. Daarna met z’n tweeën
op een houten slee naar beneden denderen is
nog mooier! Levert ook mooie foto’s en nog
stoerdere verhalen op. Wel een helm en handschoenen verplicht stellen!

Doordat deze organisatie
geen winstoogmerk
heeft betaal je
niets te veel
• Heel leerzaam voor de leerlingen is dat we
gebruikmaken van een eenvoudige accommodatie zonder enige vorm van luxe. Daarbij
hoort dus ook het in groepjes koken met de
leerlingen. En natuurlijk daarna gezamenlijk
afwassen! Want daar is geen machine voor…

‘Expeditie Oostenrijk’ – een
vierdaags programma
De werkweek van de derde klas mavo. Al jaren
gaan we naar de Belgische Ardennen. Maar
waarom eigenlijk? Al jaren hetzelfde programma.
En al jaren niet helemaal tevreden. Er kan echt
van alles beter. De organisatie kan efficiënter,
doelgerichter en het programma waardevoller en
leerzamer. Waarom niet eens wat anders organiseren? Ik heb nog een leuk idee op de plank
liggen. Een succesformule! Na elf jaar leuren

dan eindelijk de juiste teamleider getroffen en
overtuigd. Ik mag iets nieuws opzetten. Hoewel,
nieuw? Je hoeft natuurlijk niet altijd het wiel
opnieuw uit te vinden. Een mix van een bekende
plek, een nieuwe doelgroep, een eigen programma en (bijna) alles in eigen hand. Ik zit vol nieuwe ideeën en energie! Het brainstormen over het
programma kan beginnen. Voor ons geen heuvels
meer maar bergen… Ook in september kiezen wij
voor het Oostenrijkse Lechtal!
Wij beseffen ons natuurlijk terdege dat je met een
groep 3 mavo een afwisselend programma moet
verzorgen. Steeds weer uitdagend en spannend.
Met de heenreis op maandagavond en de terugrit
op vrijdagavond hebben we dus vier hele dagen
om te vullen.
Als basis was er de accommodatie, met de daarbij
behorende verzorging van maaltijden, zoals
wij die al jaren kenden van de wintersport.
Daar hoefden we ons dus niet meer druk om
te maken. Wat overbleef was het programma.
Daar hebben we dan ook veel tijd en energie in
gestoken met een prima resultaat. Het thema van
de werkweek was ‘Expeditie Oostenrijk’. Hierbij
hebben we ervoor gekozen om de hele werkweek
vol te stoppen met opdrachten die lijken op die
uit Expeditie Robinson. Hiernaast hebben we
er ook nog een ‘Wie is de Mol’-sausje overheen
gegoten. Voldoende afwisseling dus! Aangezien
wij met vier klassen waren konden we er een
mooie klassenstrijd van maken. Iedere dag waren
er punten te verdienen voor allerlei opdrachten en wedstrijdjes. Daarbij moest iedere klas
ook proberen de Mol, één van de begeleidende
docenten, te ontmaskeren. Uiteindelijk werd aan
het eind van de week de felbegeerde ‘ExpeditieOostenrijk-Wisselbokaal’ uitgereikt aan de klas
met de meeste behaalde punten.
Naast de strijd in het klassenklassement draaiden
we nog een zeer actief programma. Zo namen
we een stoeltjeslift naar grote hoogte om vanaf
daar in niveaugroepen een bergwandeling te
maken. Dit varieerde van een groepje dat de
lift naar beneden nam en zich stortte op het
kookprogramma, een middengroep die ruim vier
uur aan het wandelen was en de toppers (die

ook daadwerkelijk op de top van de Jöchlspitze
stonden). Zij waren wel bijna zes uur onderweg.
En waar we eerst nog twijfels hadden over een
bergwandeling met 15-jarige mavoleerlingen
kunnen we nu gerust stellen dat (bijna) iedereen
het geweldig vond. Een veel gehoorde uitspraak
van leerlingen was: “Meneer, ik ben echt kapot
maar wat een geweldig uitzicht op de top van die
berg!” Of: “Meneer, ik wist niet dat ik dit kon.
Ik ben gesloopt maar wat een gave tocht!” Je
kunt je voorstellen hoe heerlijk iedereen sliep die
eerste avond! Door de indeling in niveaus kwam
iedereen aan zijn/haar trekken.
Ook mountainbiken stond op het programma

Bij voldoende interesse bestaat
de mogelijkheid een vrijblijvende
introductiereis voor docenten/
organisatoren te plannen.
Hierbij moet je denken aan
verkennen van de mogelijkheden
ter plaatse. Je overnacht in
een groepsaccommodatie van
JEKA met de daarbij behorende
verzorging. Data in overleg. Als
je interesse hebt, stuur mij dan
een mail.

“Meneer, ik ben echt
kapot maar wat een
geweldig uitzicht op de
top van die berg!”
waarbij we alleen de fietsen hebben gehuurd.
Zelf begeleiden van de tocht vraagt ervaring en
grote oplettendheid! Ook de leerlingen moet zeer
duidelijk worden gemaakt dat het geen fietstocht
is over het geasfalteerde fietspad zoals thuis. In
verband met matig weer hebben we de fietsroutes enigszins aangepast. In de ook hier niveaugroepen heeft iedereen een gave tocht gefietst.
Daarnaast was het zwembad in een nabij gelegen
stadje een succes en een prima alternatief voor
het natte weer. Op de afsluitende dag nog een
prachtig hoog touwparcours in de bomen met
klimmen en tokkelen waarbij wederom iedere
leerling op z’n eigen niveau aan de gang is. Aan
het eind van de middag een laatste maaltijd, het
huis opruimen, een groepsfoto en de bus in voor
een slapende terugrit naar Nederland. Op zaterdagochtend sta je dan weer op school. Moe maar
zeer voldaan en een hele ervaring rijker!
De evaluatie van de werkweek was slechts een
formaliteit. De leerlingen waren zeer tevreden.
Juist omdat vrijwel alle activiteiten in niveaugroepen beoefend konden worden. De reis voor
september staat alweer gepland.
Voor de komende twintig jaar…

Joris van den Beld is docent LO
aan het Coornhert Lyceum in
Haarlem

Contact:
j.vandenbeld@coornhert.nl

SKIKAMP ZOALS
LEERLINGEN HET WILLEN
Skiland organiseert voor scholen en groepen de leukste skikampen met goed opgeleide
CREW-Members. Waarom Skiland:
* compleet en voordelig skikamp, waarbij alles draait om de leerling
* CREW begeleidt leerlingen, docent heeft tijd, rust en overzicht
* extra voordeel bij een skikamp buiten de schoolvakanties!
Meer weten?
Mail naar info@skikamp.nl voor een vrijblijvende offerte en/of onze nieuwste brochure.
www.skikamp.nl

skiland.skikampen

Referenties
referenties
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