Westmalle, 15 september 2017

Betreft: buitenlandse reis naar Berlijn voor de leerlingen van de 6de Modernes

Geachte ouders
Beste leerling

“Berlin ist eine Reise wert!”
Een slogan, maar ook een wonderbaarlijke realiteit!
Geregeld herinneren de media ons aan de cruciale rol die Berlijn speelde in de geschiedenis. De stad
was een plek waarop alle ogen van heel de wereld gericht waren. Maar ook al zoveel jaren na de val
van “de Muur” verloor ze haar aantrekkingskracht niet. Integendeel! Berlijn ontpopte zich tot een
mekka van cultuur met hypermoderne architectuur, musea van wereldklasse, theater- en
filmfestivals, muziekclubs en zo veel meer.
Het is dan ook met veel enthousiasme dat we onze 6de Modernes voor dit schooljaar een Berlijnreis
willen aanbieden. Al staat het programma nog niet helemaal op punt in deze fase van de
voorbereiding, toch kunnen we reeds meedelen
-

-

dat de reis 5 dagen zal duren: van maandag 26 maart 2018, vertrek aan de school omstreeks
6.00 uur – tot en met vrijdag 30 maart 2018, aankomst rond 23.00 uur;
dat de reissom € 415 bedraagt (inbegrepen: reis per bus, logies met ontbijt,
groepsverplaatsingen in Berlijn, enkele entreetickets zoals voor een avondvoorstelling en
musea, een annulatieverzekering voor gewettigde afwezigheden en een bagageverzekering);
u betaalt een voorschot van € 165 bij de inschrijving; het saldo van € 250 zal eind
januari 2018 opgevraagd worden;
dat daarnaast nog zakgeld (ca € 150) moet voorzien worden voor maaltijden, enkele
verplaatsingen met het openbaar vervoer, toegangskaartjes, drankjes op de bus en tijdens de
vrije momenten.

Wij vragen u het bijhorende inschrijvingsblad in te vullen en ten laatste op vrijdag 29 september
ondertekend terug te bezorgen aan de begeleidende leerkracht. U vindt bij deze ook een uitnodiging
tot betaling van het voorschot tegen dezelfde datum. De inschrijving is pas definitief na betaling
hiervan. In januari zullen wij de ouders vragen om het resterende saldo te betalen.
Indien uw zoon of dochter de voorbije jaren deelnam aan het speciale spaarplan voor deze reis, zal
de schooladministratie het bedrag van het voorschot van deze spaarrekening laten afnemen. U hoeft
in dat geval aan ons enkel het inschrijvingsblad terug te bezorgen.
Voor een goede gang van zaken vinden we het noodzakelijk duidelijk te omschrijven wat we van jou
als reisgenoot verwachten, beste leerling. Wij verwachten dat:
-

je de nodige interesse en openheid opbrengt voor de stad en haar cultuur;
je tegenover elkaar en de begeleidende leerkrachten open, vriendelijk en verdraagzaam
bent;
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-

je begrijpt dat dit een groepsreis is waarbij de individuele wensen ondergeschikt zijn aan de
groepsbelangen;
je bereid bent de volgende afspraken volledig na te leven:
o In de stad ga je nooit alleen op verkenning maar steeds in groepjes van minimum drie
personen.
o Je komt niet op andermans kamer. Op het afgesproken moment ben je ‘bedklaar’; je
respecteert de nachtrust van je kamergenoten en van andere hotelgasten.
o Op de kamer en in de bus rook je niet en gebruik je geen alcoholische dranken of
andere verboden producten. Ook daarbuiten ben je matig met drank.
o Je bent tijdig op de afgesproken plaatsen.

Vermits de school de reis organiseert en de eindverantwoordelijkheid draagt, blijven de eigen
‘huisstijl’ en de bepalingen van de leefregel tijdens de reis geldig. Door je inschrijving verklaar je je
akkoord met deze afspraken en ben je bereid een open en loyale houding aan te nemen.
(Indien een leerling zwaarwichtige of wettelijk strafbare feiten pleegt zodat zijn aanwezigheid niet langer
aanvaardbaar is of niet verenigbaar met het goede verloop van de reis, kan hij in afwachting van een
tuchtprocedure preventief geschorst worden. In dat geval wordt hij vroegtijdig naar huis gezonden. De
directeur kan deze beslissing nemen na overleg met de begeleiders. De ouders worden vooraf op de hoogte
gebracht van de feiten en de beslissing. Hierdoor ontstane onkosten zijn volledig voor rekening van de
gestrafte leerling.)

Tot slot kunnen wij al meedelen dat wij graag het reisprogramma aan de ouders verder toelichten op
een infoavond in maart 2018 op het college.

Met vriendelijke groeten

begeleidende leerkrachten

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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Inschrijvingsformulier Berlijn 2018

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………….

Klas: ………...
Nummer: ……

Adres : …………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon thuis: …………………………………………………………………………………………………….

(Uw keuze aankruisen a.u.b.)

o

Neen, ik wens niet deel te nemen aan de Berlijnreis 2018.

o

Ja, ik schrijf in voor de Berlijnreis van maandag 26 maart tot vrijdag 30 maart 2018.
Ik betaal vóór 29 september 2017 € 165 voorschot.
Schoolreisspaarders hoeven niets te ondernemen.

Vanaf deze definitieve inschrijving gelden de normale annulatievoorwaarden.

Met mijn inschrijving verklaar ik mij akkoord met de gemaakte afspraken en de aard van de reis.

Datum : …………………
Handtekening leerling

Handtekening ouder(s)
(ook voor meerderjarige leerlingen)

‘Voor akkoord’

‘Voor akkoord’
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