
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De Romereis is een traditie binnen ons gymnasium. Na een aantal jaren 
het gymnasium te hebben gevolgd en meerdere excursies te hebben 
gedaan, ligt een belangrijk hoogtepunt van de klassieke opleiding in de-
ze meerdaagse excursie naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Deze 
excursie is een vast onderdeel van de Klassieke talen en de reis wordt 
tijdens de lessen gezamenlijk met de leerlingen voorbereid. 
 

Romereis  |  april 2020 
 
Hoe groter de groep, hoe goedkoper bepaalde onderdelen van de reis 
worden. Om die reden hebben we ervoor gekozen om met de leerlingen 
uit de vierde én de vijfde klas naar Rome te gaan. Zo kunnen de kosten 
zo veel mogelijk worden teruggebracht. 
 
Deelname is niet verplicht. De leerling kan uit motivatie en interesse er-
voor kiezen om mee te gaan.   
 
Afronding klassieke cultuur 
Wij zijn ervan overtuigd, dat mede door de inhoudelijke begeleiding die 
onze docenten bieden, de reis zeer waardevol is. Voor het gymnasium is 
de reis een belangrijke afronding van de kennismaking met de klassieke 
cultuur. Dit is één van de centrale doelstellingen van het gymnasiumon-
derwijs. 
 
Excursies in Rome 
In Rome bezoeken we onder andere het Forum Romanum, de Palatijn, 
het Capitool, het Colosseum, het Pantheon en het Vaticaan met de Vati-
caanse Musea. Natuurlijk gaan we ook beroemde kerken als de Sint-
Pieter en de Santa Maria Maggiore bezoeken. Er is ook tijd om sfeer te 
proeven op Piazza Navona en bij de Spaanse Trappen. Van het exacte 
programma wordt u op een later moment op de hoogte gebracht. 
 
Kosten 
De zesdaagse Romereis wordt door het reisbureau georganiseerd dat 
ons in kwaliteit/prijsverhouding het beste aanbod doet. Daarbij spelen 
ook de vliegtijden een belangrijke rol. Alle vervoerskosten (van school 
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pagina 2/2 tot aan het hotel en vice versa), vijf overnachtingen inclusief ontbijt en 
entreegelden zijn bij de prijs inbegrepen. We hebben ervoor gekozen dit 
jaar de lunch en diner niet in de reissom mee te nemen. Hiervoor reken-
den wij in het verleden € 5,00 (lunch) en € 10,00 (diner). De reissom is 
daardoor verlaagd van rond de € 700,00 naar een bedrag rond de  
€ 620,00 per leerling. De zesdaagse Romereis wordt georganiseerd in 
de maand april. Zodra wij de datum en de reissom definitief kunnen be-
vestigen, krijgt u hiervan bericht.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat het totaalbedrag voor deze reis vaak als 
hoog wordt ervaren. We hebben bij een rondgang op andere scholen 
gezien dat ook daar bedragen in deze orde van grootte gelden voor een 
dergelijke reis. Wanneer financiële beperkingen de reis voor uw kind in 
de weg staan dan kan Stad & Esch ondersteunen richting gemeente, 
Stichting Leergeld of het Stad & Esch calamiteitenbudget. Als u hier 
vragen over heeft, neemt u dan gerust contact met mij op 
(renting@stadenesch.nl). 
 
Verzekering 
Leerlingen vallen onder de door school afgesloten reisverzekering. In-
dien gewenst kunt u zelf een annuleringsverzekering afsluiten.  
 
Aanmelden | uiterlijk 25 september 
Wij horen graag of uw kind mee gaat naar Rome. Wilt u dit uiterlijk 
woensdag 25 september in de actie in de Stad & Esch app aangeven? 
Voor de volledigheid vragen wij u om een formele garantstelling voor de 
betaling van de Romereis.  
 
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, neemt u dan ge-
rust contact met mij op (renting@stadenesch.nl).  
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de Ludwich Verberne en Marianne Vonder, 
 
 
 
 
Rolf Enting,  
docent LO en leerlingcoördinator. 
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