Westmalle, 29 september 2017

Parijsreis: 27 maart t.e.m. 30 maart 2018

Geachte ouders
Beste leerling

Ook dit schooljaar willen wij voor de leerlingen van het vijfde jaar moderne richtingen een vierdaagse studiereis naar
Parijs organiseren. Deze reis is voor hen een waardevolle, leerrijke ervaring. Wij bezoeken er typische met elkaar
contrasterende stadswijken en enkele musea en wij voorzien ook culturele avondactiviteiten.
Het vertrek is gepland op dinsdag 27 maart 2018 (om 6.00 uur); de aankomst in Westmalle wordt voorzien
vrijdagavond 30 maart 2018 rond 22.30 uur. Volgens de huidige stand van zaken bedraagt de prijs € 300,00 waarin
begrepen: de busreis, drie overnachtingen op basis van kamer met ontbijt, annulatie- en bagageverzekering, inkom
voor de bezienswaardigheden, e.a. Het nodige zakgeld voor middag- en avondeten en ook metrokaartjes ramen we
op ongeveer € 130,00. Wij beseffen dat dit voor velen een hele hap is uit het familiale budget. Wellicht kan uw zoon
of dochter hierin zelf (heel) wat bijdragen door zijn of haar “eindejaarstoelage” en/of via de opbrengst van een voorbije
of komende vakantiejob.
Als iedereen op dezelfde golflengte zit, is samen Parijs bezoeken een heerlijke, geestverruimende onderneming. Je
leert elkaar en je begeleiders enigszins anders kennen en je ervaart die contrastrijke smeltkroes van kunst, wetenschap
en architectuur in een uiterst verscheiden sociaal en raciaal kader. Enkel een wereldstad van dit kaliber kan dit bieden.
Beste leerling
Samen op reis gaan is soms ook een hachelijke onderneming. Met een grote groep reizen en vier goedgevulde dagen
met elkaar optrekken betekent vaak dat je zal moeten inleveren op je persoonlijke verlangens en wensen.
Als begeleidende leraars dragen wij een grote verantwoordelijkheid tegenover jou, je ouders en de school. Daarom
vinden we het nuttig vooraf duidelijk te omschrijven wat we van jou als reisgenoot verwachten.
We verwachten van jou …
• dat je begrijpt dat het in de eerste plaats gaat om een studiereis. Parijs biedt een ongelooflijk rijke waaier aan
bezienswaardigheden en curiosa. Onze bedoeling is jou en je reisgenoten daarvan een evenwichtig geheel te
presenteren.
• dat je dus interesse toont bij de bezoeken aan culturele bezienswaardigheden, musea en stadswijken. Het leren
smaken van de meest uiteenlopende aspecten van een stad als deze staat voor ons centraal.
• dat je tegenover elkaar en de begeleiders open, vriendelijk en verdraagzaam bent. Een sfeer van vertrouwen en
vriendschap maakt een reis aangenaam.
• dat je jezelf verantwoordelijk voelt voor je vrienden en reisgenoten en voor het succes van de reis.
• dat je bereid bent om volgende afspraken nauwgezet en volledig na te leven:
 Je gaat nooit alleen op verkenning; exploratie zonder begeleidende leraar gebeurt met een groep van minstens
drie leerlingen.
 Je bent tijdig op de afgesproken plaatsen en je houdt je aan de voorgestelde dagindeling. Dit zal de sfeer van de
groep zeker ten goede komen.
 ’s Avonds uitgaan kan niet; er worden avondactiviteiten voor de hele groep georganiseerd.
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 Je bent op het afgesproken uur “bedklaar” en je respecteert de stilte en de nachtrust van je kamergenoot en
van de andere hotelgasten. In geen geval kom je op andermans kamer!
 In de bus en op je kamer gebruik je geen alcoholhoudende dranken. Ook daarbuiten rekenen wij op een
intelligent en dus zéér matig alcoholgebruik. Concreet betekent dit dat een glaasje wijn aan tafel kan, maar dat
overdreven alcoholgebruik absoluut niet aanvaard wordt. De leerkrachten kijken hierop toe en treden streng
op waar nodig.
 Roken is niet toegelaten. Zie daarvoor ook punt 3.5 van de leefregel van het college.
 Muziek beluisteren kan niet tijdens bezoeken en wandelingen. Ook tijdens de verplaatsingen in Parijs zélf is dit
niet op zijn plaats. Indien deze afspraak niet nageleefd wordt, kan inbeslagname volgen.
 Je smartphone gebruik je alleen in je vrije momenten of in noodgevallen.
• dat je weet dat de school de reis organiseert en de eindverantwoordelijkheid draagt. De eigen huisstijl en de
bepalingen van de leefregel blijven dan ook tijdens de reis geldig. Wie de regels overtreedt, kan naar huis gestuurd
worden en dit op eigen kosten.
Geachte ouders
Wij houden er ook aan u nu reeds op de hoogte te brengen van het concept dat wij hanteren bij de verschillende
exploraties in de stad. De leerlingen maken de wandelingen in groepjes van minstens drie, met zogenaamde “passieve”
begeleiding van de leerkrachten. Dit houdt in dat de leerkrachten fungeren als bakens, strategisch opgesteld op het
parcours, ter controle en oriëntatie van de leerlingen. Uiteraard wordt deze werkwijze op voorhand voorbereid in de
klas. Bovendien beschikken de leerlingen individueel over:
o een stadsplan van Parijs;
o een gedetailleerd plan van de te volgen route;
o een nauwkeurig uitgewerkte wegbeschrijving.
Het bijhorende inschrijvingsblad wordt ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan de klassenleraar ten laatste op
vrijdag 13 oktober 2017. U vindt bij deze ook een uitnodiging tot betaling van het voorschot van € 100 tegen dezelfde
datum. De inschrijving is pas definitief na betaling hiervan.
Indien uw zoon of dochter de voorbije jaren deelnam aan het speciale spaarplan voor deze reis, zal de
schooladministratie het bedrag van dit voorschot van deze spaarrekening laten afnemen. U hoeft in dat geval aan ons
enkel het inschrijvingsblad te bezorgen. In januari zullen wij u uitnodigen om het resterende saldo te betalen.

Beste leerling en ouders
Door je inschrijving verklaar je je akkoord met de afspraken en ben je bereid tot een open en loyale medewerking om
deze verwachtingen waar te maken. In dit geval ben je dan ook van harte welkom en wordt onze reis er één om niet
te vergeten!
Gelieve het papieren formulier dat uw zoon/dochter ontving te ondertekenen voor kennisname en akkoord én als
bewijs van inschrijving (of niet-inschrijving). Terug te bezorgen aan de klassenleraar of de leraar Frans vóór vrijdag
13 oktober 2017.
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten

begeleidende leerkrachten

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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