Eindevaluatie werkweek scholengemeenschap de Heemgaard
Centre Tigouleix oktober 2014
Beoordelingscijfer 0-10 en toelichting door studenten VMBO HAVO VWO (leerjaar 4 en 5)
1. De informatie vooraf (infoavond/boekje) n=9 8,7
Toelichting: De informatie was erg duidelijk aangegeven in het boekje en de PowerPoint was verhelderd. Alles
was duidelijk, en er was veel ruimte voor vragen. Je had een goed overzicht van de excursie
2. De reis (duur, manier van vervoer) n=9

8,9

Toelichting: Ik vond de reis erg gezellig en de reis ging veel sneller dan ik van tevoren had verwacht. De manier
van vervoer met twee busjes was prima. De reis was wel erg lang, Ik vond de reis over het algemeen goed. Alleen
een nadeel vond ik als je voorin het busje zat, dat je dan weinig meekreeg wat op de achterbank gebeurde maar
ook erg gezellig en een goede manier om elkaar te leren kennen. Toch hadden we misschien niet die ‘snellere’
weg moeten nemen de reis was eventueel wel lang, maar het was erg gezellig dus je merkte er vrij weinig van.
de plekken voorin waren een beetje los van de rest van de bus.

3. Avondexcursie vuursalamander n=8

9,6

Toelichting: We werden meteen in contact gebracht met de natuur in Frankrijk door op een avondexcursie te
gaan. Zoiets had ik nog nooit eerder gedaan en het was heel leuk dat we zoveel vuursalamanders vonden
Een geweldig interessant begin van de excursie, heel bijzonder, het was heel leuk om ze op te pakken

4. Dag 1 - het hellingbos met de graanmolen n=8 9,1
Toelichting: Ontzettend mooie omgeving en interessante dingen gehoord over enkele planten. Ik vond het
een heel mooi bos, vooral met het water en de ongerepte natuur. Prachtig, en ik heb er heel erg veel
geleerd.

De poeltjes en de slangenrots n=9

8,9

Toelichting: Leuk om voor het eerst een slang vast te houden, en natuurlijk op zoek te gaan naar padden.
Deze excursie vond ik iets minder leuk, maar de omgeving was wel heel mooi. Ook dit was heel erg leuk,
maar we waren er voor mijn gevoel best lang.
Het was wel een heel goede voorbereiding op het volgende onderdeel

Het beertjesstation met de spoorlijn n=9

8,9

Toelichting: Het was leuk om de hazelworm vast te houden.
De rest vond ik iets minder leuk, maar zeker de moeite waard. Dit vond ik een hele bijzondere plek door de
knuffeldieren. Ik vond het ook leuk dat we zoveel slangen vonden Superinteressant, en heel leuk om
die slangen te zien en vast te houden, iets wat ik nooit zal vergeten was gezellig alleen jammer dat we geen
grote slangen tegen gekomen waren. De slang vasthouden was wel echt stoer

5. Dag 2 - Eten uit de natuur
Vissen (keuze) n=5

9,3

Toelichting: Dit was de eerste keer voor mij en het was super. Geweldig om weer iets nieuws
te leren, wel jammer dat het niet zo lang was
Jam en appelmoes maken met Claire (keuze) n=4

8,8

Toelichting: Ondanks dat het best wel koud buiten was en er amper rozenbottels waren, was de appelmoes
echt heel lekker in vond ik het leuk om de appels samen met Mariëlle te plukken

Bezoek aan de biologische boer (keuze) n=6

7,3

Toelichting: Het onkruid wieden was niet zo leuk, maar de gesprekken tijdens het onkruid wieden wel.
Dit was anders dan ik me had voorgesteld omdat we praktisch gewoon onkruid hebben gewied en dit is niet
echt één van mijn hobby’s.
Ook dit was erg leuk om te zien en heel gezellig maar het werk zelf vond ik niet zo leuk.
Ik vond het bezoeken van de boerderij wel leuk, maar het onkruid uit de grond halen niet zo
Het bezoek was op zich interessant, maar Verder hebben we niet meer gedaan dan aardappels rapen
en onkruid wieden

Kippen en konijnen slachten en bereiden (keuze) n=3 9,5
Toelichting: Was wel interessant om te zien maar ook wel zielig voor die schattige konijntjes

Bezoek aan de geitenboerderij (keuze) n=6

6,3

Toelichting: Ook dit was niet echt een topper voor mij omdat ik boer niet zo sympathiek vond en ik me
eigenlijk al snel verveelde. Toch was het nog wel gezellig omdat we met een leuke groep waren. Op dit
moment waren we erg moe en wilden we graag even terug, en het geiten melken was voor mij niets nieuws.
We mochten om de beurt eventjes geiten melken En dat was het hele bezoek, persoonlijk vond ik het niet zo
leuk als Ik had verwacht

De kampvuuravond en het eten zelf n=8

9,8

Toelichting: Jammer dat het zingen uit de kampvuurbundel niet zo’n succes was.
Het eten was heerlijk. Ik vond het heel gezellig en al het eten was verrukkelijk.
Ik heb de hele week heerlijk gegeten, echt niets op aan te merken, het was super!
De kampvuuravond was ook geweldig, en heel erg gezellig, dit soort momenten zijn de momenten
die ik nu nog steeds heel erg mis. Ik vond het kampvuur erg gezellig en het eten zelf erg lekker. Alleen het
eten bij het kampvuur vond ik een beetje onhandig het kampvuur was erg gezellig En ook leuk om zelf je
eten te maken.
6. Dag 3
De paddenstoelenexcursie met Patrick n=9

6,7

Toelichting: Het was erg interessant, alleen liep Patrick soms een beetje snel Het duurde even voordat we er
waren en het was ook best koud, maar ik had uiteindelijk helemaal de smaak te pakken en nu ik vond het
leuk dat we van onze eigen oogst heerlijke soep hebben gemaakt Heel interessant, maar het duurde redelijk
lang en Patrick ging heel snel, waardoor het lastig te volgen was: Deze excursie vond ik wel leuk, maar wat ik
jammer vond is dat Patrick zo snel ging en je daardoor weinig tijd had om zelf te kijken. niet zo heel leuk
maar gewoon in Het bos lopen was wel gezellig. Hij liep nogal snel, dus kreeg niet zoveel mee

De bergbeklimming van de Mont Dôre n=9

8,7

Toelichting: Een fantastische ervaring. Het was voor Mij de eerste keer op een berg Het uitzicht was echt
prachtig Geweldig! Het was heel erg zwaar maar wat was ik toch trots op iedereen toen we Met de hele
groep boven waren. Ook dit gevoel en geweldige uitzicht mis ik, en zal ik niet snel vergeten.

Nachtexcursie in het Hellebos n=9

9,6

Toelichting: Eerst was het een beetje eng, maar uiteindelijk Nog iets wat ik echt niet had willen missen,
het was zo bijzonder en iets wat je nooit doet. We hebben ook nog eens heel veel plezier gehad met de
hele groep, echt super Was het een groot avontuur Eerst zag ik dit niet zo zitten omdat ik best moe was,
maar ik vond het uiteindelijk echt super leuk en echt een avontuur om door het pikkedonker door het bos te
lopen

7. Dag 4 De laatste dag
Bezoek aan het kasteeldorpje Aubusson n=9

8,1

Toelichting: Was iets minder, ik ging liever weer lekker De natuur in. Ik vond de vrijheid die we kregen erg
fijn Het was heel fijn om wat inkopen te doen voor de terug weg, maar het was fijn geweest als we
de goede richtingen gehad hadden Ik vond het leuk dat je met groepjes door het dorpje kon lopen
goed idee om te doen ook zodat Je zegt maar vrije tijd had en voor volgende dag wat kon inkopen. Het was
wel gezellig, maar ik had nog wel zin om een excursie of iets dergelijks te doen: weinig tijd, dus we hebben
alleen de supermarkt bezocht
Het vangen van salamanders met schepnet (keuze) n=4

10

Toelichting: Ontzettend leuk om de salamanders vast Te houden. En met de waadbroek in de vijver is een
heel apart Gevoel. De salamandertjes waren erg leuk en leerzaam
Dit was ook zo’n momentje dat ik nooit zal vergeten, met het geweldige uitzicht achter de blokhut, de
natuur, en zoveel plezier heb ik zoveel nieuwe dingen geleerd, bedankt daarvoor
Helpen met Pizzabakken in de keuken (keuze) n=4 9,4
Toelichting: Het koken met elkaar was nog zo’n moment, helemaal zorgeloos gewoon met elkaar plezier
hebben en genieten

8. De gehele excursie
Het verblijf/ de accommodatie n=9

10

Toelichting: Ontzettend goed voor elkaar.
Heerlijke bedden en heerlijk eten. Complimenten voor Claire. En door jullie gastvrijheid en enthousiasme
Voel je je meteen helemaal thuis! De blokhut vond ik geweldig. We hadden super sanitair en het was erg
gezellig met alle meiden: Luxe! Echt super, we werden geweldig verzorgd en de ecolodge was echt geweldig.
Het huis was echt prachtig, en ik heb me nog nooit ergens
zo welkom gevoeld wanneer ik niet thuis was. : Ik vond het leuk dat er naast het gewone huis ook een
blokhut aanwezig was. kamer voor 2 was gezellig en ook wel luxe en het was echt leuk huisje om te
verblijven. heerlijke bedden

Het programma als geheel n=9

8,9

Toelichting: De periode was prima alleen vond ik het programma veel te kort. Ik had nog wel veel langer in
Frankrijk willen blijven. We werden overal goed op voorbereid Te kort!! Ik weet dat zo’n excursie via school
niet veel langer kan, maar ik heb zo genoten Ik vond de periode erg goed. We hadden lekker weer, maar
toch niet te warm. Het aantal dagen was ook precies goed, vijf dagen is niet te kort en niet te lang. Hierdoor
konden we veel activiteiten doen en voor mij waren er geen missende onderdelen.
het was echt heel gezellig maar ik vond het wel kort, het ging snel voorbij maar dat het in oktober was, was
goed. Het was heel gezellig en zou nog wel langer willen blijven

Was het reizen de moeite waard? n=9 10
`
Toelichting: Zeker weten, de omgeving is zo Anders dan hier en dat maakt de lange reis Helemaal goed. Ja
zeker! Vaak ging het ook nog eens heel snel, door de gezelligheid in de bus, ik zou geen andere keuze maken.
Zeker de moeite waard. zeker

Wat ik nog kwijt wil: n=8
-Het was helemaal geweldig en een ervaring om nooit te vergeten.
-De algehele sfeer was top en ik kijk er met heel veel plezier op terug.
-Zoals jullie kunnen lezen in de enquête heb ik echt genoten, het was zo zorgeloos en het bijzondere aan de
excursie vond ik dat we zoveel nieuwe dingen geleerd hebben, over de natuur, maar ook over mezelf, ik
stond vaak achteraf versteld van wat ik gedaan had, zoals het vasthouden van het slangetje of het vissen. Dit
komt volgens mij door de enthousiasme van Rob, Claire en de leraren, waardoor we vaak helemaal niet
twijfelden. Ik denk nog bijna elke dag terug aan de excursie, mijn moeder noemde het zelfs heimwee aan
Frankrijk, nogmaals bedankt voor de zorgeloze week, ik ben nu al jaloers op de groep van volgend jaar!
- Ik vond de excursie heel erg leuk. De accommodatie was goed, het eten lekker en de activiteiten erg leuk.
Wat ik zo leuk vond was dat we activiteiten deden die ik anders nooit gedaan zou hebben. Ook was de groep
eg leuk en gezellig. Ik heb echt een superleuke excursie gehad.
- Ik vond het echt heel erg leuk en het was veel te snel over.
- om met een kleine groep te gaan is wel handig want dat maakt de groep ook echt een groep en niet apart.
- Ik vind het heel jammer dat we niet meer met z'n allen in Tigouleix zijn.
-Top excursie, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad, houden zo.
Extra toelichting Ouders: n=3
- Over het algemeen is onze dochter terug gekomen met mooie verhalen en was ze enthousiast. Over de
omgeving en het landschap. Ook over het verblijf, eten, enz. was ze positief. Ik merk dat ze af en toe nog
gedetailleerder rond kijkt. Het is voor mij niet mogelijk om alle activiteiten afzonderlijk te beoordelen.
- Enorm bedankt dat jullie haar zo hebben laten genieten van deze excursie
Mijn dochter vond het echt super en jammer dat ze naar huis moest, verteld er nog vol enthousiasme over
en vindt de “Frankrijk uitjes” helemaal geweldig. Daarnaast is ze heel erg blij dat ze Rob & Claire heeft
ontmoet, hele lieve en fijne mensen
- Na de informatieavond waren wij als ouders ook heel enthousiast, aangestoken door het verhaal dat Frank
ten Bolscher hield. Echt leuk!
De foto’s en verslagjes per mail maakten dat we een beetje “meereisden”: superleuk!
Het weekend na de terugkomst hadden we een lichtelijk weemoedig gestemde dochter, die wel zó weer
terug had gewild. Vastgeklampt aan de telefoon om te appen over Frankrijk. Terwijl zij juist degene is in ons
gezin die het eerst weer terug naar huis wil en soms echt heimwee heeft als we op vakantie zijn. Dus dat

bewijst hoe leuk ze het heeft gehad. Ze hebben ook al twee reünies georganiseerd in die weken dat ze weer
thuis zijn. Dus in de groep zat het ook wel goed.
Kortom: alle lof, zeker de moeite van het rijden waard

