Geachte ouder/verzorger, beste leerling in G2,
Volgend schooljaar bestaat weer de mogelijkheid voor 22 leerlingen uit de 3e klas om deel te
nemen aan onze internationale uitwisseling met het Gymnazium Jihlava in Tsjechië. Dit project
hebben we JAmES genoemd: Jihlava Amsterdam Exchange on Science. Een verslag van de vorige
uitwisseling is nog op de schoolwebsite te vinden (http://www.cygnusgymnasium.nl/hetcygnus/actueel/996-cygnianen-naar-tsjechisch-gymnasium.html).
Om in aanmerking te komen voor deze uitwisseling zijn de volgende voorwaarden van belang:
De leerling gaat zonder problemen over naar G3
De leerling is geïnteresseerd in het actief meedoen in een uitwisselingsprogramma en is
bereid extra tijd te investeren in dit project
De leerling is geïnteresseerd in natuurwetenschappen en in het uitvoeren van
natuurwetenschappelijk onderzoek
De leerling is in staat om 1 week in september 2019 bij een gastgezin in Tsjechië door
te brengen, waarbij de leerling de gemiste lessen zelfstandig inhaalt
ouders/verzorgers zijn staat zijn om 1 week in april 2020 een Tsjechische leerling onder
te brengen en te verzorgen
ouders/verzorgers/leerling zijn in staat om in het Engels met de Tsjechische leerling te
communiceren
Ouders/verzorgers zijn in bereid om de kosten (circa €350, exclusief verblijfkosten voor de
Tsjechische leerling in Amsterdam) van de uitwisseling te dragen (deze bijdrage is
afhankelijk van het verkrijgen van een subsidie voor internationalisering van het onderwijs;
de uitslag over het toekennen van de aangevraagde subsidie wordt rond de start van het
nieuwe schooljaar verwacht)
We verwachten meer belangstellenden dan beschikbare plaatsen en zullen de leerlingen die het
meest in aanmerking komen vragen aanvullend een sollicitatie te schrijven. Deze voorselectie
wordt de komende maanden gedaan in overleg met de docenten Nask, Ak, Bi, Wi, met de
mentoren en met de afdelingsleiding. De voorselectie van circa 40 G2 leerlingen worden rond
februari 2019 uitgenodigd om te solliciteren naar deelname aan dit project.
We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met ondergetekende, coördinator van dit uitwisselingsproject.
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