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Geachte ouders,
Alle geïnteresseerde leerlingen van havo3, vwo 3, vwo 4 en vwo 5 van zowel TTO als
regulier kunnen zich aanmelden voor 17 januari middels het inschrijfformulier met de
daar bijbehorende garantstelling en het deelnamecontract. Tevens leveren zij een
motivatiebrief in voor 10 januari waarin zij uitleggen wat zij tijdens de reis hopen te leren.
De drie documenten leveren zij in bij dhr. Watt
Loting
Het aantal aanmeldingen voor de reis is ieder jaar groter dan het aantal beschikbare
plekken. De selectie voor deelname aan de Florida Exchange zal door loting uitgevoerd
worden. Deze unieke ervaring gunnen we iedere leerling en we willen daarom geen
onderscheid maken in niveau, afdeling of resultaten. De leerlingen worden ingeloot voor
een plaats op de lijst. Naarmate je hoger op de lijst ingeloot wordt, worden je kansen op
deelname groter. Er zullen tenminste 12 leerlingen mee gaan naar Florida. Het exact aantal
deelnemers is afhankelijk van de beschikbare gastgezinnen in Florida. De eerstvolgende
leerlingen zullen reserve staan. Wanneer er meer gastgezinnen beschikbaar zijn zullen de
opeenvolgende leerlingen op de lijst ook deelnemen. De leerlingen die de eerstopvolgende
zijn na het maximum aantal leerlingen, mogen een plaats innemen van een andere leerling
wanneer een leerling onverhoopt niet mee kan, de betaling niet compleet is of hij/zij
doubleert in jaar 3. Een overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4 havo of vwo is dus een
vereiste. Tijdens de exchange zullen meisjes alleen bij meisjes geplaatst worden en jongens
alleen bij jongens.
De loting zal plaatsvinden op 21 januari onder toezicht van een lid van de Ouderraad. De
uitslag zal dezelfde dag bekend worden gemaakt middels een mail naar alle deelnemende
leerlingen aan de loting.
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben over de procedure van de
loting voor de Florida Exchange. Mogelijke vragen kunnen gesteld worden aan Iain Watt
(watt.i@2college.nl).
Met vriendelijke groet,
Iris Jaszewski
Iain Watt

