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Zakelijke informatie over de studiereis naar Berlijn 
 
Vluchtgegevens 
Heenreis EasyJet (EZY 4562) Vertrek om 9.00 vanaf Schiphol. Aankomst 10.30 Berlijn 
Schönfeld. 
Terugreis EasyJet (EZY 4567). Vertrek om 19.30 vanaf Berlijn Schoenveld. Aankomst Schiphol 
21.00. 
 
 
Tickets en bagage 
EasyJet maakt geen gebruik van tickets. U dient alleen een geldig paspoort /ID-kaart mee te 
nemen. CCI zorgt dat u van te voren bent ingecheckt en neemt de instapkaarten mee naar 
Schiphol. Uw ticket is op basis van een vlucht met handbagage De maximale afmetingen van 
een stuk handbagage zijn 56 x 45 x 25 cm (inclusief wielen, zakken en handvatten). Zie 
http://www.easyjet.com/nl/algemene-vervoersvoorwaarden.html#bagage voor meer informatie.  
Denk ook aan een reis- en annuleringsverzekering. 
 
Hotel 
Hotel Mercure am Alexanderplatz, Mollstraße 4, 10178 Berlin 
1 persoonskamers incl. ontbijt. (2 persoonskamer voor wie dat heeft aangegeven) 
 
In de reis zijn inbegrepen 
In de reis zijn inbegrepen: 

 Uw vlucht en al het vervoer in Berlijn 

 Hotel op basis van 1 persoonskamer inclusief ontbijt 

 Lunch en diner op maandag en dinsdag en lunch op woensdag 

 Drankjes zitten niet bij de reissom inbegrepen. CCI schiet deze voor en de kosten 
worden naderhand verrekend. We stellen voor om de kosten hoofdelijk om te slaan. 
Als u daar bezwaar tegen heeft, wilt u dat dan melden bij de reisleiding. 

 
Vervoer 
We maken gebruik van het openbaar vervoer.  
 
Dieetwensen: 
Deze heeft u doorgegeven op uw inschrijfformulier van CCI. Bij de menukeuze is daarmee 
rekening gehouden. 
 
Reisleiding en contactpersonen: 
Ed Hoekstra, mob. 00-31-(0)618463112 
 

 

http://www.easyjet.com/nl/algemene-vervoersvoorwaarden.html#bagage


 

Programma 
 

Woensdag 6 juni 

9.00   Vertrek vanaf luchthaven Schiphol. Aanwezigheid op vliegveld om 7.30 
bij de incheckbalie van EasyJet. 

10.30   Aankomst vliegveld Schoenenberg, met OV naar hotel. Aankomst  
   11.40/12.10 Bagage in depot zetten. Inchecken kan pas vanaf 15.00 uur. 
 
12.20   Vertrekken naar restaurant. 
 
13.00 – 14.00  Lunch in restaurant Schraders, Malplaquettestrasse 2, 16 b 13347 Berlin  
   Wedding.  
 
14.00 – 16.00  Bezoek Erika Mann Grundschule,  
   Utrechterstrasse 27-29  
 
16.30 – 17.30   Facultatief Bezoek Jüdische Museum, facultatief 
18.00   Terug in hotel 
 
18.40   Verzamelen in de lobby van het hotel, 18.45 uur vertrek naar restaurant. 
19.00    Diner Restaurant Schönbrunn, am Schwanenteich im Volkspark  
   Friedrichshain 
 
Donderdag 7 juni 
8.40               Vertrek vanaf het hotel, Verzamelen in de lobby. 
 
09.30 -11.30   Bezoek  Hannah Höch gesamtschule, Finsterwalderstrasse 56, 
 
12.20 -13.20  Lunch, Anna Blume, Kollwitzstraße 83,  
  
13.45 – 15.45   Bezoek Ina Kita Preusstrasse 
   Preußstraße 5/6, 10409 Berlin 
 
16.15 - 17.00  Facultatief: bezoek Brandenburger Tor, Rijksdag en Holocaust monument 
17.20   Terug in hotel 
 
17.30   Verzamelen in lobby. Met OV naar het restaurant.  
18.00 – 19.30   Diner in Barcomi’s Deli, Sophienstraße 21, 10178 Berlin 
 
20.00 – 22.00   Voorstelling theater Chameleon, facultatief 
 
22.00    Naar hotel of/en kleine afzakker bij Clärchens Ballhaus, Auguststraße 24 
   
 
  



 

Vrijdag 8 juni 
8.35    Vertrek vanaf hotel. Verzamelen in lobby. Daarvoor uitchecken en bagage  
   afgeven bij receptie. 
 
09.30 – 11.30  Grüner Campus Malchow (basisschool): Malchower Chaussee 2 
    
12.15 - 13.00   Lunch restaurant Nola’s Café am Weinberg, Veteranenstraße 9,  
 
13.15 – 15.45  Rondwandeling door Penzlauerberg onder leiding van Ed of fietsen langs  
   de muur, of op eigen  gelegenheid de stad in gaan 
    
16.20    Verzamelen in de lobby van het hotel, bagage ophalen.   
16.30   Vertrek vanaf hotel. 16.53 vertrek RE7 vanaf station Alexanderplatz. 
 
17.30    Aankomst vliegveld 
19.30    Vertrek vliegtuig  
21.00   Aankomst Schiphol 
 
 
  



 

Lijst Deelnemers: 

Annelies Kassenberg Hanzehogeschool Groningen senior onderzoeker 

Ariaan Bohnen SSBA College van Bestuur 

Carla Kingma BMS Coördinator Passend Onderwijs 

Ciske van Oosterhout Regelfee - de Sterren - directeur 

Ed Hoekstra childcare international reisleider, bestuurslid CCI 
Erna Wouters Brede School Ridderkerk Stedelijk coordinator 

Gerry Potma BMS Coördinator Passend Onderwijs 

Gertrude Abbring St. ABC programma-manager 

Ineke Slagman-Hylkema Bisschop Möller Stichting Coördinator Passend Onderwijs 

Janine Gerritsen Eigen&Wijzer projectmanager 

Margreet Jeurink Bonifatiusschool Coördinator Passend Onderwijs 

Margriet Hofstee Kinderopvang Zonnekinderen Operationeel directeur 

Martin Bosma Stichting Eigen&Wijzer directeur 

Mirjam Companjen Eigen&Wijzer regiomanager 

Monique Mul-Bruintjes Kinderopvang langedijk Directeur/bestuurder 

Nico Nijenhuis Parkschool Delft Directeur 

Petra Schipper Stichting Eigen&Wijzer directeurbestuurder 

Rens Tienhooven Eigen&Wijzer Regio Manager 

Sabine Dissevelt Kindkracht 0/12 Directeur/ Eigenaar 

Sander Linthorst Eigen&Wijzer Regiomanager 

Sylvia  Mol Kinderopvang Langedijk Regiomanager / adjuct directeur 

Tonny van den Berg Tempre adviseur 
 
  



 

Achtergrondinformatie over de te bezoeken scholen en centra 
 
 
Erika Mann Grundschule  
Op deze school zitten veel kinderen met een migranten achtergrond 
en uit sociaal economisch zwakke gezinnen. De kinderen behalen 
zeer goede leerresultaten. De school is bijzonder ingericht door 
architectuur studenten in samenwerking met de leerlingen. De school 
heeft een theater profiel. Leerkrachten en BSO-medewerkers werken 
samen. BSO-medewerkers zijn in het onderwijs voor de jonge 
kinderen betrokken. Tijdens het bezoek zal ook met een deskundige 
worden gesproken over het beleid aangaande kinderopvang/ BSO en 
school.  
 
 
 
 
 
 
Jüdische museum 
Het Jüdisches Museum Berlin is door Daniel Libeskind ontworpen en werd in september 2001 
geopend. Er wordt aan getwijfeld of de architect het gebouw eruit heeft willen laten zien als een 
gebroken davidster. De bedoeling van dit museum is de bezoekers te laten nadenken over 
antisemitisme en Jodenvervolging. 

 
 
 

  



 

Grüner Campus Malchow 
Deze school heeft ecologie als belangrijk thema. 
Respect voor dier, mens en natuur staat centraal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ina Kita Preusstrasse 
Deze KIta (0-6 jaar) is onderdeel van INA 
kinderopvang. Dit dagverblijf heeft 2 speerpunten: 
bewegen en taal en communicatie. Er is een tweetalige 
groep Nederlands/Duits aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Theater Chameleon, in de Hackesche Hofe 
De Hackesche Höfe is een zeer mooi gerestaureerd complex in het Berlijn, in het stadsdeel 
Mitte. Na de restauratie na de val van de Muur, zijn er allerlei horeca, winkels, ateliers, 
appartementen, etc. gevestigd. 

  



 

Hannah Höch Gesamtschule;  
Een basisschool maar sinds twee jaar ook een 
bovenbouw voor kinderen van 12-16 jaar in de wijk 
Wittenau. Na uitbouw is het een school van 6-16 
jaar. School en BSO zijn geïntegreerd in (deels) 
eenheden voor school en bso in één. 3 groepen 
maken gezamenlijk gebruik van een grote ruimte. 
De scheiding tussen de groepen vindt plaats door 
inrichtingselementen. 
 
 

  



 

Informatie over Childcare International 
Hoe kunnen we professionals, wetenschappers, beleidsmakers en politici in Nederland kennis 
laten maken met de inspirerende voorbeelden van kinderopvang en onderwijs in de ons 
omringende Europese landen? 
Het is deze eenvoudige vraag die de oprichters van ChildCare International heeft aangezet tot 
het organiseren van activiteiten met als kern: het leggen van verbindingen en het uitwisselen 
van kennis en ervaring tussen de professionals in Nederland en de Europese partnerlanden - 
professionals werkzaam in kinderopvang, onderwijs, wetenschap, beleid en politiek. Doel is de 
ontwikkeling van de kwaliteit van de voorzieningen voor kinderopvang en onderwijs te 
ondersteunen.  
 
ChildCare International biedt: 
 
Seminars 
Jaarlijks organiseert ChildCare International een aantal seminars rondom actuele thema’s 
waarbij de inbreng van een buitenlandse deskundige centraal staat.  
 
Studiereizen 
ChildCare International verzorgt studiereizen voor Nederlanders die kennis willen maken met 
kinderopvang en onderwijs in het buitenland en voor buitenlanders die kennis willen maken met 
de Nederlandse situatie.  
 
Publicaties 
ChildCare International stelt publicaties samen die bijdragen aan het actuele debat. In deze 
publicaties worden actuele (wetenschappelijke) inzichten gepresenteerd en afgewogen. 
 

www.childcareinternational.nl   

www.facebook.com/childcareinternational.nl 

http://www.childcareinternational.nl/

