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Doel van deze presentatie 

 Uitleggen wat de DOC is 

 Commitment van de club 

 Enthousiasmeren van projectleden en potentiële secundaire 

gastgezinnen 

 Beantwoorden van vragen 



Dutch Orientation Course (DOC) 

 2x / jaar in augustus en januari /februari : intercontinentale 

jeugduitwisseling  

 

 Doel 1 week voorafgaand aan het programma: eerste 

beginselen van de Nederlandse taal bij brengen, onderwijs 

zowel klassikaal als in groepjes 

 docenten: Mw. Tanja Scale (Hoofd) en Caroline Albert 

 

 Cursus: introduction to Dutch (grammar)/ een leerboek en 

oefenboek + CD- Rom (basiscursus) 

 

 Project groep (coördinator Martine) 



Te regelen: 

 Samenstellen projectteam 

 Samenwerking zoeken met club(s) in de Regio 

 Charteren van de “secundaire“ gastgezinnen 

 Hulpdocenten en chauffeurs 

 (Les)lokalen met computers  

 Interview ruimte voor DOC Coördinator met internet 

aansluiting  

 Reserveren van ruimte voor ontvangst en afsluiting van DOC 

 Invulling van sociaal/ recreatief programma 

 Catering en vervoer 

 Programma voor Farewell party  



Secundaire Gastouders zorgen voor 

 

 Ontvangst logé: 2x volpension ( lunch pakket meegeven) 

 Dat studenten op tijd op school zijn of klaar staan om 

opgehaald te worden 

 Een week lang een gezellig thuis 

 Dat studenten op clubbezoek gaan 

 Geen vol avond programma 

 Aanwezigheid bij aankomst en afsluiting en evt “feestje” op 

de vrijdag voor vertrek (optioneel) 



Programma 

• Ontvangst op een zaterdag in augustus:  

 Programma van 11 tot 14 uur 

 Daarna vertrek per 2 naar secundair gastgezin 

• Zondag: social event (project groep) 

• Maandag t/m vrijdag: school van 09:00 tot 16:00 uur inclusief 

gezamenlijke lunch 

• Woensdag : school tot 13:30. De middag is bedoeld voor een 

social event 

• Vrijdag avond: feestje, ook aanwezig inbounds van jan/febr 

2014 en de secundaire gastgezinnen 

• Zaterdag: afsluiting: primaire + secundaire gastgezinnen/ 

inbounds en leden van de ROTEX 



Budget 

 Beschikbaar gesteld door Rotary MDJC 

 

 Kado’s aan de gastouders 

 Feestje op vrijdag avond 

 

 



VRAGEN????? 


