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Reiswijzer 

 

 

 
 
 
 

 
Sint-Paulus 
Felix de Bethunelaan 1 
8500 Kortrijk 
België 

 
Gastschool  
Collège St Michel  
15 rue des Porteaux  
44290    Guémené-Penfao  
France 
 

 
Overige partners 
Gymnasium Kirchheim 
München, Germany 
St Peter's Church of England 
Primary School Aylesford, UK   

 
Deelnemende leerlingen 
Pierre-Eugène Van Renterghem, Raf Callewier, Gaetan Muyllaert, Loucas Denijs 
Maud Duthoo, Pauline Hauspy, Manon Bauwens, Marie De Bruycker 
 
Begeleiders 
Jan Vandemeulebroecke, Johan Vanhouwaert  



2 
 

Situering 

 

 

Guémené-Penfao situeert zich in het Frans departement Loire Atlantique,  

gelegen in de regio Pays de la Loire.  

 

Departement Loire-Atlantique 

Franse regio’s 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Departementen_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Departementen_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio%27s_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio%27s_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
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 Contact 

 

Blog: http://liveandshare.eu/ 
 
GSM : enkel de leerkrachten nemen een GSM mee. 
 
 Jan Vandemeulebroecke  00 32 485 46 99 31 
 Johan Vanhouwaert   00 32 486 34 33 63 
 
What’s app groep Vive la France (zie laatste blz) 
 
 De begeleiders sturen dagelijks info en foto’s door. Reacties  natuurlijk 
 welkom!  

 

 

 

Verblijfplaats 

 

 De leerlingen slapen per twee in een kamer.  Het bedlinnen is 
 voorzien, maar handdoeken en washandjes moeten zelf 
 meegenomen worden.  
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Heen- en terugreis 

De leerlingen zorgen zelf voor 

• hun identiteitskaart  

•  het document "reistoelating minderjarige"  

Je kan het document "reistoelating minderjarige" zelf afprinten via  

http://www.kortrijk.be/producten/reistoelating-minderjarige 

Je vult het thuis in en je meldt je aan in het stadhuis aan het onthaal en meldpunt. 

Let op! Je tekent niet vooraf maar pas in het stadhuis, in het bijzijn van 

een gemachtigde beambte. Je al ook je eigen identiteitskaart moeten voorleggen. 

De begeleiders beschikken over de kopies van de identiteitskaarten en het document 

“reistoelating minderjarige”. 

 

Organisatie  vertrek 

• Maandag 1 april. De leerlingen komen zoals gewoonlijk naar school.  Het vertrek is 

voorzien rond 9u. 

• Verplaatsing gebeurt met de wagen (mr Jan en mr Johan).  Er worden voldoende 

tussenstops voorzien. Voorzie wat munten om de toiletten langs onze reisweg te 

gebruiken. 

Terugreis 

• Vrijdag 5 april 2019  

• aankomst in Kortrijk rond 16u. We sturen de dag zelf  per sms nauwkeurige info door. 
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Programma 

Hieronder het programma zoals wij dit kregen toegestuurd vanuit Frankrijk… 

01/04  Arrival and dinner in the evening all together in a creperie 

02/04  All day in Nantes by bus - visit of the old part of the city, the castle, 

museum,shopping and l'Isle de nantes where there is a permanent exhibition of the 

machines imagined by Jules Verne. Dinner at the guest house. 

03/04   In the morning- spend the day in class, various activities organized for the groups, 

 teachers' meeting.  

  A walk in the country and kayaking down the river "Don" in the afternoon.  

  Dinner in a pizzeria. 

04/04 A day by the sea in Guérande, where they can visit the salt marsh and learn about the 

history of salt in the west of France.  

In the afternoon: an escape game on the theme of our region.  

Dinner at school with the teachers and the families of all the pupils involved in the 

project. 

05/04  Return home 
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Bagage  

Liefst een sporttas, omdat dit gemakkelijk stapelt in de kofferruimte van de wagens.  
Gelieve de bagage te beperken, zodat we alles veilig en vlot kunnen wegbergen. 
 

Toiletgerief 
handdoeken, washandjes, borstel/kam, tandpasta, tandenborstel, ... 
Bedlinnen aanwezig in guest house, handdoeken niet ... 

  
Kledij 
jas, ondergoed, kousen, 2 broeken, 2 t-shirts/hemden, 2 truien, ... 
Best weerbericht op voorhand raadplegen 

 
Medicatie 
pijnstiller, koortswerend middel, persoonlijke geneesmiddelen, reispilletjes, ... 
We raadplegen ook de medische fiches, zoals ze werden aangevuld voor de bosklas. 
 
Schoolspullen 
De leerlingen nemen enkel wat schrijfgerief mee (geen schooltas) 
 
Picknick 
Tijdens de heen en terugreis nemen we een lichte lunch in een wegrestaurant. Een 
flesje water voor onderweg kan van pas komen. Een brooddoos is ook handig om 
gedurende ons verblijf de tussendoortjes in te bewaren. 

 
Portefeuille 
- pasport/kidsID 
- document "reistoelating minderjarige" 
- zakgeld (vb 40 euro).  
Eigenlijk moeten de leerlingen ter plaatse niets betalen. Maar ze vinden het 
ongetwijfeld spannend om in een klein souveniertje te kunnen  uitkiezen.  
 
Varia 
Brooddoos, wat tussendoortjes,  pocket-gezelschapspel, leesboek of strip, zonnebril, 
zonnecrème, een kleiner tasje (rugzakje) voor dagelijks gebruik, ... 
 
Vrijblijvend 
fototoestel, computerspelletjes, ... 
 

De leerlingen nemen geen GSM mee.  Een fototoestel kan wel. We nemen zelf heel wat 
foto's en filmbeelden die na de reis aan jullie bezorgd zullen worden. 
Er wordt een whatsapp groep aangemaakt waarop we alle gemeenschappelijke info 
kunnen delen. 
 

 

 



7 
 

 
 
 
TERUG IN TE DIENEN 
 
Naam leerling: ________________________________________ 
 

• Noteer hier het (de) telefoonnummer(s) waarmee u via whatsapp ‘Vive la France’op 

de hoogte wil gehouden worden. 

Naam: ________________________________   nr       00 32 ______________ 

Naam: ________________________________   nr       00 32 ______________ 

 

• Noteer hier indien nodig nog info die nuttig kan zijn voor de begeleiders. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 


