
GROEPSVERDELING  
 

Je verdeelt je klas (vanaf 16 leerlingen) in twee groepen. 

 Groep A: inwoners van de stad Lima + één begeleider 

 Groep B: inwoners van het dorp Pataypampa  + één begeleider 

 

Per klas vragen we de ondersteuning van 2 begeleiders vanuit de school (tenzij de groep kleiner is dan 

16 leerlingen). 
Ben jij de leerkracht/begeleid(st)er die bij de leerlingen in Lima blijft, dan stap je niet mee op het vliegtuig. Je krijgt 

dan extra instructies van onze medewerker. De andere leerkracht/begeleid(st)er neemt wel deel aan de vlucht naar 

Peru. 

Als er méér dan 2 begeleiders met de klasgroep meekomen zullen deze extra personen niet kunnen deelnemen aan het 

inleefatelier. Indien gewenst zal er voor deze personen een lokaal ter beschikking worden gesteld waar ze kunnen 

wachten tot het einde van het inleefatelier. Mocht deelname van een extra begeleider aan het inleefatelier 

noodzakelijk zijn, dan horen wij dit graag op voorhand!  

aantal lln. in de klas groep A: inwoners van Lima groep B: inwoners van Pataypampa 

12 12 + begeleider - 

13 13 + begeleider - 

14 14 + begeleider - 

15 15 + begeleider - 

16 7 + begeleider  9 + begeleider  

17           7 + begeleider 10 + begeleider  

18 8 + begeleider 10 + begeleider 

19 8 + begeleider 11 + begeleider 

20 9 + begeleider 11 + begeleider 

21 9 + begeleider 12 + begeleider 

22 10 + begeleider 12 + begeleider 

23 10 + begeleider 13 + begeleider 

24 11 + begeleider 13 + begeleider 

25 11 + begeleider 14 + begeleider 

26 12 + begeleider 14 + begeleider 

27 12 + begeleider 15 + begeleider 

28 13 + begeleider 15 + begeleider 

29 13 + begeleider 16 + begeleider 

30 14 + begeleider 16 + begeleider 

31 14 + begeleider 17 + begeleider 

32 15 + begeleider 17 + begeleider 



 


