
 

 

 

Informatie over excursies 

 

Algemeen  

Op diverse momenten in het jaar nemen onze leerlingen deel aan excursies en werkweken buiten 

school. Van alle leerlingen wordt een actieve bijdrage verwacht, ook bij de voorbereiding van de 

excursie.  Op welke wijze dit precies gebeurt, wordt voor de excursie of werkweek met de 

leerlingen besproken. Uit ervaring is gebleken dat het wenselijk is een aantal zaken nadrukkelijk 

onder uw aandacht te brengen:  

 

Aandachtspunten voor excursies: 

1. De betaling van excursies loopt via de factuur van de schoolkosten of via een apart verstuurde 

factuur. 

2. Het bedrag van de excursie dient voor de uiterste betaaldatum te zijn voldaan. 

3. Is een leerling niet mee geweest op excursie dan kan er, bij tijdige en juiste afmelding, recht 

zijn op restitutie van (een deel van) de kosten. Restitutie geschiedt na afloop van de excursie 

en in overleg met de unitleider.  

4. Bij afwezigheid van de leerling op de excursiedag dienen ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk een 

half uur voor vertrek van de excursie telefonisch contact op te nemen met school via 0172-

449510 om de afwezigheid van hun zoon/dochter door te geven.   

5. Indien op voorhand bekend is dat een leerling niet aanwezig kan zijn bij een excursie dan 

dienen ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk twee weken voor de excursie schriftelijk door te 

geven aan de unitleider. Het totaalbedrag van de excursie kan alleen gerestitueerd worden als 

ouder(s)/verzorger(s) de afwezigheid van hun zoon/dochter vóór 1 november van het 

schooljaar met de unitleider besproken hebben. 

6. Een museumjaarkaart of vergelijkbaar alternatief waarbij vrije toegang tot de locatie van de 

excursie gegarandeerd is, mag gebruikt worden om een deel  van de kosten van de excursie 

terug te vragen. Tot een maand voor de excursie kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de 

unitleider. 

 

Aandachtspunten voor buitenlandse reizen/werkweken  

Hiervoor verwijzen wij u naar het informatieboekje reisweek op onze schoolwiki. 

 

Verzekeringen  

De school heeft voor iedere scholier een doorlopende reisverzekering. Deze verzekering is een 

secundaire verzekering, d.w.z. dat hij in werking treedt als de leerling zelf geen (doorlopende) 

reisverzekering en/of ziektekostenverzekering heeft.  

De school heeft geen annuleringsverzekering voor deelnemers aan een reis of excursie afgesloten!  

 


