
Parijs-reis 
06-02-23 t/m 10-02-23



Overzicht presentatie

• Inhoudelijke deel
• Thema’s

• Programma

• Zakelijke deel
• Afspraken

• Hostel

• Eten & drinken

• Koffers/tassen

• Geldzaken



Begeleiders 

Dhr. J. van der Linden

Dhr. D. Scheurs

Dhr. M. Oosterwijk

Mevr. M. Aarnoutse

Mevr. R. Mine 

Mevr. P. Crucq



Werkweek

Geschiedenis
• Historische gebouwen/bouwwerken (Arc de Triomphe, Eiffeltoren, Hotel des 

Invalides, Sacre Coeur

Fun
• Boottocht, fietstocht, wandeltocht, bingo, quiz en Disneyland Paris, Place du Tertre

Drie thema’s 



Programma

Heenreis 
• 07.00 uur: Verzamelen op School 

• 07.30 uur: vertrek bus naar Parijs
Zelf zorgen voor ontbijt en lunch onderweg

• Rugzak voor overdag meenemen

Middag 
• Aankomst Parijs, fietstocht 

• Eind middag: vertrek naar het hostel

Avond 
• Aankomst Jo&Joe Hostel

• Diner in Hostel    

Dag 1: reizen en eerste indrukken van de stad



Programma 

• Ochtend: wandeltocht highlights
• Ontbijt in hostel

• Met openbaar vervoer naar locatie

• Start wandeltocht

• Middag: andere highligts + boottocht
• Vervolg wandeltocht met meer highlights

• Eind van de middag: boottocht over de Seine

• Avond
• Diner in het hostel

• Avondactiviteit in hostel

Dag 2: Openbaar vervoer ontdekken en cultuur snuiven



Programma 

• Ochtend
• Ontbijt in hostel

• Met openbaar vervoer

• Naar Montparnasse, bezoek gebouw

• Middag
• Sacre Coeur, Place du Tertre

• Diner in hostel

• Avond
• Diner in het hostel

• Avondactiviteit

Dag 3: Montparnasse en kunstwijk



Programma

• Ochtend
• Ontbijt in het hostel

• Naar Disneyland Parijs

• Middag en avond 
• Disneyland Parijs

• Lunch en diner in het pretpark,

voor eigen rekening

• 21:45 bus terug naar het Hostel

Dag 4: Disneyland Parijs



Programma

• Ochtend 
• Ontbijt in het hostel

• Spullen inpakken

• Kamers opruimen/schoonmaken

• Terugreis naar Barendrecht

• Terugreis
• 10.00 uur: vertrek vanaf hostel

• 16.00 uur: verwachte aankomsttijd terug op school

• Lekker naar huis met hopelijk een tas vol mooie verhalen!

Dag 5: Ontbijt, terugreis en emotioneel afscheid?!



Ter voorbereiding

• Rondleiding en praatjes ter plekke door docenten of gidsen, maar je 
inlezen kan natuurlijk geen kwaad! 

• Aanrader: kijk de film Midnight in Paris of Eiffel

• Spotify (Paris Vibes)

• App van Disneyland Paris (handig voor wachttijden van attracties)



Parijs-reis 
06-02-23 t/m 10-02-23

Zakelijk



Overzicht presentatie

• Inhoudelijke deel
• Thema’s

• Programma

• Zakelijke deel
• Afspraken

• Hostel

• Eten & drinken

• Koffers / tassen

• Geldzaken



Hostel: Jo&Joe Hostel Paris
Zuiden van Parijs:

89-93 Avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 Gentilly

Telefoon: +33 (0)1 84 23 37 60

https://www.google.it/maps/place/JO%26JOE/@48.830786,2.2775324,12.94z/data=!4m8!3m7!1s0x47e671cfed9cfa55:0x196cc051f6af8d4b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.8162467!4d2.3382677
https://www.google.nl/search?q=generator+paris+telefoon&ludocid=1295287798572481903&sa=X&ved=2ahUKEwjDkM3UwYz7AhWSDewKHVHIC8oQ6BN6BQiCARAC
tel:+33%20(0)1%2084%2023%2037%2060


Info over het hostel 

Beddengoed aanwezig
Elke kamer heeft zijn eigen badkamer
Handdoeken zelf meenemen
Ontbijt in het hostel
Lunch voor eigen rekening
Ma t/m Wo: Diner in het Hostel
Do: diner in Disneyland voor eigen rekening
WIFI is gratis



Eten & Drinken

• Ontbijt: 
• in het hostel

• Lunch: 
• Voor eigen rekening, er is genoeg ruimte om ergens wat te eten of langs de 

supermarkt of bakker te gaan om een lunchpakket te kopen

• Avondeten: 
• Maandag, dinsdag en woensdag in het hostel

• Donderdag in Disneyland (voor eigen rekening)



Wat mee te nemen?

• Het goede reisdocument (paspoort of identiteitskaart)

• Zorgpas

• Goede schoenen, we gaan veel lopen

• Rugzak voor in de bus/ tijdens wandelingen en excursies

• Kleding: afhankelijk van het weer

• Vestje, sjaals (geen blote knieën, buiken en schouders in kerken)

• Regenjas / poncho

• Handdoeken

• Kleine spelletjes voor maandagavond (kaarten, Yahtzee, etc.)



Afspraken ter plaatse  

1. Nooit iemand alleen laten

2. Geen overlast bezorgen aan anderen 

3. Geen mobieltjes tijdens het eten

4. Géén alcohol
• niet bij het eten, niet op straat, niet in het hostel, nergens

• ouders wordt gevraagd: controle van tas voor vertrek



Geldzaken 

1. Verzekering

• Doorlopende reisverzekering vanuit school

• Neem geen te dure spullen mee

• Goed sluitbare tas/rugzak

2. Daggeld 

• Heenreis en terugreis: iets kopen bij het tankstation

• Maandag t/m woensdag: lunch

• Disneyland: lunch en diner

• Op eigen kosten Eiffeltoren beklimmen

• Kleine hapjes en drankjes in de bar van het hostel



Contactgegevens 

Leerlingen zijn ingedeeld in subgroepen

Iedere subgroep heeft een begeleider

➢als contactpersoon via Teams 

➢in openbaar vervoer

➢als kleinere communicatie-eenheid

Voor indeling en contactgegevens begeleider: zie Teamsgroepen.



Afsluiting 

• Zijn er nog dieetwensen / allergieën? Geef dit zo snel mogelijk aan ons 
door.
Dat kan ook na afloop van deze avond bij mevr. Aarnoutse

• Contact 
• Vooraf: mevr. R. Mine (rachel.mine@ozhw.nl)

• Contact voor leerlingen: begeleider subgroep voor de leerling, groepen worden 
vooraf gemaakt.

• Er wordt een teams-groep aangemaakt voor contact met leerlingen ter plaatse.

• Contact voor ouders: Teamleider de heer Boone (te bereiken via school)

Dieetwensen / allergieën, contact 

mailto:rachel.mine@ozhw.nl
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