Haarlemmermeer Lyceum
Locatie BdC
Bijdrage TTO schooljaar 2020-2021
Beste allemaal,
In de afgelopen periode hebben we een aantal terechte vragen gehad over de bijdrage TTO.
Hoe gaat het met de activiteiten die op het programma stonden en staan en hoe verhoudt
de bijdrage zich tot de huidige situatie.
Vanaf begin crisis hebben we steeds gezegd dat we activiteiten willen verschuiven
(bijvoorbeeld Engeland tweede klas). Op enig moment wat ook sprake van definitief
annuleren: bijvoorbeeld China en Indonesië. De laatste twee reizen zijn exclusief van de
bijdrage TTO dus dan is een verrekening snel gemaakt. Het eerste voorbeeld is meegenomen
in de bijdrage TTO.
Tot op heden hebben we altijd gerekend met een gemiddelde bijdrage TTO over 4, 5 of 6
jaar. In dat bedrag zijn dan reizen, activiteiten, examens en bijvoorbeeld extra les
meegenomen. In het ene jaar geef je meer uit dan in het andere jaar. Dit systeem komt
natuurlijk onder druk te staan als een leerling niet van het totale aanbod gebruik kan maken.
We denken nog steeds dat een gemiddelde over de jaren een beter alternatief is dat een
soort a la carte menu. In dat model is jaarlijks sprake van een basisbijdrage en vervolgens
zijn er rekeningen per activiteit/ per dienst. We hebben bovenstaand in de MR besproken en
om advies gevraagd.
Vooralsnog hebben we voor komend jaar de ambitie geformuleerd om het gewenste aanbod
(alsnog) te realiseren. De komende maanden zal duidelijk worden hoe realistisch dat is. Voor
de huidige brugklassen is een aanbod gerealiseerd begin september.
De tweede klassen krijgen een programma in een Engelstalig land aangeboden in het late
voorjaar/ vroege zomer 2021 of een passend alternatief in Nederland of directe omgeving.
Voor de derde klassen is ook een passend alternatief in de maak.
Voor de leerlingen die in de vierde klas zitten, wordt uitgezocht of zij nog een exchange
moeten afronden (ontvangen of op bezoek) of dat de echange nog in het geheel
georganiseerd moet worden. In beide gevallen zijn we afhankelijk van de externe partners
en voor veel landen is het moeilijk om een uitspraak te doen. Als de exchange niet kan
worden afgemaakt dan zullen we een alternatief presenteren.
De Erasmusprojecten die we doen, zijn in principe allemaal met één jaar verlengd en de
verwachting is dat in het najaar meer duidelijk wordt over de mogelijke reisbewegingen. Het
najaar zal sowieso uitsluitsel moeten brengen of ons bestaande aanbod nog uitvoerbaar is.

We ervaren onzekerheid over de mogelijkheden om te reizen en we zullen moeten leven
met bepaalde onzekerheid. Tegelijkertijd doet dat niets af aan onze ambitie om een
internationaliseringsaanbod te realiseren.
Als we onze ambitie wat betreft de reisbeweging niet kunnen realiseren, zullen we tot een
voorstel van restitutie moeten komen (voorjaar 2021). Dit zal in samenspraak met de MR
moeten gebeuren en we zullen dan ook aan het einde van het kalenderjaar met de MR een
tijdspad formuleren waarin we onder andere data opnemen waarop we in een volgende fase
terecht komen en/of een besluit moeten nemen.
Taalexamens schooljaar 2019-2020 in kader Cambridge, Delf en HSK zijn volgens planning
afgenomen en/of worden in het najaar aangeboden.
In navolgende overzicht hebben we de stand van zaken en wenselijkheid samengevat.
Met vriendelijke groeten,
Drs. B. Oremus

Uitgangspunt internationaliseringsprogramma Haarlemmermeer Lyceum locatie BdC
Internationalisering vindt binnen en buiten de les plaats.
Vakken besteden aandacht aan de zogenaamde EIO-competenties en in een portfolio doen leerlingen
verslag van ontwikkeling en ervaring.
Belangrijk onderdeel van het programma is de zogenaamde uitwisseling waarbij Internationaal
Burgerschap letterlijk en figuurlijk stapsgewijs vorm krijgt.
Van een geleide setting in groepsverband in Nederland naar de mogelijkheid van individuele
internationale stage.
De activiteiten in de eerste drie jaar worden gefinancierd uit de TTO-bijdrage.
Klas 1 (3 dagen)

Klas 2 (5/6 dagen)

Klas 3 (2 x 5/6 dagen)

Immersion Camp
in Nederland

Gastgezinnen in
Engeland

Exchange met
partner school in
Europa

Bovenbouw
h/v
China en
Indonesie
Frankrijk (4v)

Overig
Erasmusprojecten
Individuele
stages

Vanwege de Corona-crisis is het internationaliseringsprogramma grotendeels niet ingevuld zoals
gedacht en daarom hebben we voor diverse lichtingen een alternatief programma in ontwikkeling.

Huidige brugklassen conform schema:
Klas 1 (3 dagen)
2020-2021
Immersion Camp
in Nederland

Klas 2 (5/6 dagen)
2021-2022
Gastgezinnen in
Engeland

Klas 3 (2 x 5/6 dagen)
2022-2023
Exchange met
partner school in
Europa

Bovenbouw
h/v
China en
Indonesie
Frankrijk (4v)

Overig

Klas 3 (2 x 5/6 dagen)
2022-2023
Exchange met
partner school in
Europa

Bovenbouw
h/v
China en
Indonesie
Frankrijk (4v)

Overig

Erasmusprojecten
Individuele
stages

Huidige tweede klassen conform schema:
Klas 1 (3 dagen)
Immersion Camp
in Nederland

Klas 2 (5/6 dagen)
2020-2021
Gastgezinnen in
Engeland

Erasmusprojecten
Individuele
stages
Opmerking: er wordt alternatief ontwikkeld voor verblijf in gastgezinnen waarbij de klas in
groepsaccommodatie terecht komt.

Huidige derde klassen conform schema:
Klas 1 (3 dagen)
Immersion Camp in
Nederland

Klas 3 (5/6 dagen)
2020-2021
Gastgezinnen in
Engeland

Klas 4
2022-2023
Week in
Europees land

Bovenbouw
h/v
China en
Indonesie
Frankrijk (4v)

Overig

Erasmusprojecten
Individuele
stages
Opmerking: er wordt alternatief ontwikkeld voor verblijf in gastgezinnen waarbij de klas in
groepsaccommodatie terecht komt.
Huidige vierde klassen conform schema:
Klas 1 (3
dagen)
Immersion
Camp in
Nederland

Klas 2 (5/6
dagen)
Gastgezinnen
in Engeland

Klas 4 (5 dagen)
2020-2021
Openstaande uitwisselingen worden
afgerond (indien beide partners willen)
Leerlingen die niet hebben uitgewisseld,
wordt alternatief geboden aan einde
schooljaar.

Bovenbouw
h/v
China en
Indonesië
Frankrijk
(4v)

Overig
Erasmusprojecten
Individuele
stages

