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Inleiding

Elk jaar nemen de leerlingen van havo-4 en vwo-5 in het voorjaar deel aan een meerdaagse reis. Dit

jaar hebben de leerlingen de keuze uit zes reisbestemmingen: Berlijn, Oostenrijk, Parijs,

Griekenland, Nederland en de Belgische Ardennen.

Van alle leerlingen wordt, zowel bij de voorbereiding van de reis als tijdens de reis, een actieve

bijdrage verwacht. Op welke wijze dit precies gebeurt wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

We kijken er als school weer naar uit om samen met de leerlingen een onvergetelijke week te

hebben. Natuurlijk zijn er vanwege het coronavirus extra aandachtspunten en lastigheden.

Desondanks kiezen we er als school voor om de voorbereidingen voort te zetten, mede op basis van

de peiling die gedaan is onder de leerlingen voor de herfstvakantie.
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Paris – la ville lumière

Reisdata: maandag 9 mei 2022 07.00 uur t/m  zaterdag 14 mei 2022 ± 07.00 uur

Kosten: ± € 565,-

Reisleider: mevrouw K. Zeelenberg

Ben je nieuwsgierig naar wat de hoofdstad van Frankrijk te bieden

heeft aan kunst, cultuur en vermaak? Wij nemen je mee op reis naar

de wonderlijke stad die Parijs heet.

De werkweek staat in het teken van de Franse joie de vivre, de

levensvreugde. We hebben dan ook een schitterend programma met

o.a.:

● Een bezoek aan het kasteel van Versailles;

● winkelen op de Champs-Élysées (Abercrombie, Louis Vuitton, Disney, etc.), zonder twijfel de

bekendste straat ter wereld;

● een boottocht over de Seine, voor een andere kijk op Parijs;

● de Tour Eiffel, het symbool bij uitstek voor Parijs;

● een bezoek aan het warenhuis Galeries Lafayette; 

● een wandeling door de Tuileries, de tuinen bij het Louvre;

● een bezoek aan de Sainte-Chapelle;

● de moderne wijk La

Défense;

● uit eten in de wijk

Quartier Latin;

● een bezoek aan

Montmartre met de Sacré-Coeur en het schildersplein;

● Disneyland;

● en …

We vertrekken maandagochtend om 7 uur met de bus naar Parijs en verblijven in groepjes van 2 of 3

in gastgezinnen in de wijk Eaubonne, net buiten het centrum van Parijs. Elke dag gaan we natuurlijk

het centrum in om zoveel mogelijk van de stad te ontdekken!

Ook als je niet zo goed Frans spreekt, ben je van harte welkom om mee te gaan op deze reis, la

culture de joie de vivre is voor iedereen!

Coronamaatregelen op de volgende pagina

2



Coronamaatregelen Parijs november 2021

Om Frankrijk in te kunnen heb je een coronabewijs nodig, dit heet in Frankrijk pass sanitaire. Dit is

hetzelfde als onze Nederlandse QR-code, zorg dus dat je die kunt laten zien. Dat kan als je minimaal

7 dagen voor vertrek volledig gevaccineerd bent (of bij het Janssen-vaccin minimaal 28 dagen voor

vertrek). Ook een herstelbewijs van minimaal 11 en maximaal 180 dagen oud wordt geaccepteerd.

Als je dit allebei niet hebt, moet je een negatieve PCR- of antigeentest met reisbewijs hebben die

maximaal 72 uur voor vertrek is afgenomen.

Om in Parijs culturele instellingen te kunnen bezoeken heb je ook je pass sanitaire nodig. Zonder

vaccinaties of herstelbewijs betekent dat, dat je tijdens de reis één keer (elke 72 uur) een

coronatest zult moeten ondergaan (dit kan zonder reservering bij sommige pharmacies, we helpen je

hier uiteraard bij indien nodig). De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening (tussen de 30 en 50 euro

per test). Het is mogelijk dat dit vaker zal moeten als de maatregelen aangescherpt worden.

Het dragen van een mondkapje in alle binnenruimtes en op drukke plaatsen ook buiten is verplicht

voor iedereen.

Kijk voor de meest actuele informatie met betrekking tot corona in Frankrijk op

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies
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Berlijn

Reisdata: maandag 9 mei om 06.00 uur t/m zaterdag 14 mei rond 07.30 uur

Kosten: ± € 520,-

Reisleider: mevrouw B. Ufkes

Ben je geïnteresseerd in geschiedenis, cultuur, het leven in een trendy stad die volop in ontwikkeling

is en wil je komen op plaatsen waar je normaal gesproken niet zo snel komt? Meld je dan aan voor de

reis naar Berlijn. Ook als je niet zo goed Duits spreekt kun je je aanmelden voor deze reis.

Deze reis staat in het teken van de geschiedenis van Duitsland (en Europa) tijdens en vooral na de

Tweede Wereldoorlog, maar ook een “Stadtbummel” door de vele hippe wijken van Berlijn en

sportieve activiteiten staan op het programma.

We bezoeken o.a.:

- “Checkpoint Charlie” (de vroegere Russisch-Amerikaanse grensovergang in Berlijn)

- de Stasi gevangenis Hohenschönhausen (Stasi = inlichtingendienst van de voormalige DDR)

- het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen

- de “Reichstag”(het regeringsgebouw) waar we vanuit de koepel een prachtig uitzicht

over Berlijn hebben en we bekijken de Berlijnse Dom met eveneens een mooi uitzicht.

Natuurlijk vergeten we niet, dat Berlijn een grote, trendy wereldstad is, waar je eindeloos kunt

winkelen. Je krijgt de gelegenheid het “KaDeWe” (het grootste warenhuis op het Europese

vasteland) te bezoeken en/of te flaneren over de “Kurfürstendamm”.

Zelfs onder de grond nemen we een kijkje in een schuilkelder uit de tijd van de Koude Oorlog of uit

de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

We maken een fietstocht door Berlijn die vooral in het teken staat van het verloop van de muur ten

tijde van de DDR, we leven ons uit op een klimtoren (Mount Mitte), we spelen “Schwarzlicht

Minigolf” en we bezoeken het Olympiastadion (onder voorbehoud).

In je vrije tijd kun je o.a. een bezoek brengen aan de “Fernsehturm” op de Alexanderplatz, een

boottocht over de Spree maken of één van de vele musea in Berlijn bezoeken. Shoppen mag

natuurlijk ook!

Het hostel (Heart of Gold Hostel) waar we overnachten bevindt zich vrijwel in het centrum van

Berlijn op loopafstand van de hippe wijken (o.a. het “Scheunenviertel”).

We hopen, dat we jullie enthousiast hebben kunnen maken voor deze geweldige reis.

Coronamaatregelen op de volgende pagina
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Coronamaatregelen Berlijn november 2021

De kleurcode voor Duitsland is geel. Bij terugkeer vanuit Duitsland naar Nederland moet u een

coronabewijs laten zien. Er geldt een 3G-regel (gevaccineerd, genezen, getest) in Duitsland, en in

sommige deelstaten 2G.

 - Nederland is voor Duitsland geen coronarisicogebied. Als u de afgelopen 10 dagen alleen in

Nederland was, dan hoeft u zich niet vóór vertrek te registreren en hoeft u bij aankomst ook niet in

thuisquarantaine.

 - U kunt naar Duitsland reizen met uw coronabewijs (EU Digitaal Corona Certificaat) als u: Minimaal

14 dagen geleden volledig gevaccineerd bent, of;

 Een herstelbewijs van minimaal 28 dagen en maximaal 6 maanden oud kunt laten zien.

 - Alle reizigers vanaf 12 jaar die geen herstel- of vaccinatiebewijs kunnen laten zien, moeten zich

vóór vertrek naar Duitsland laten testen op corona.  De antigeentest mag maximaal 48 uur en de

PCR-test maximaal 72 uur voor aankomst in Duitsland worden afgenomen.

 - Let op: Ook doorreizigers moeten een coronabewijs na inreizen in Duitsland kunnen laten zien.

 - U kunt een boete krijgen als u niet de juiste documenten kunt laten zien.

 - Kunt u dus geen vaccinatie- of herstelbewijs overleggen dan moet u zich laten testen op corona. In

sommige deelstaten moet dit een PCR- test zijn. In uitzonderlijke gevallen heeft u zelfs als u

gevaccineerd of genezen bent een PCR- test nodig om te worden toegelaten (3G+/2G+).

 Deze regel geldt voor iedereen van zes jaar en ouder.

 - Meer informatie over de 3G-regel is te vinden op de website van de Duitse overheid (informatie in

het Engels).

 - Op de website van de de Duitse toeristenbond (informatie in het Duits), vindt u per deelstaat de

regelgeving voor toegang tot horeca, musea en winkels.

Voor de actuele coronamaatregelen zoek op: https://www.visitberlin.de of kijk op

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies
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Griekenland – 6-daagse rondreis

Reisdata: maandag 9 mei vroeg in de ochtend vertrek van

Schiphol

zaterdag 14 mei laat in de avond terugkomst op

Schiphol

Kosten: ± € 825,-(afhankelijk van het aantal

deelnemers. Dit bedrag is exclusief 15 kg

ruimbagage. 15 kg ruimbagage kost €52,-p.p. Je

kunt er ook voor kiezen om alleen handbagage

mee te nemen of ruimbagage met meerdere

personen)

Reisleider: mevr. P. Westerink

Programma (onder voorbehoud, o.a. afhankelijk van de vluchttijden)

ma. dag 1: van slapen zal het zondag op maandag niet veel komen. We verzamelen ons vroeg in de

ochtend op Schiphol en vliegen naar Athene. Met een bus rijden we naar Kaap Sounion voor een

bezoek aan de tempel van Poseidon. We hopen nog even te zwemmen in de zee, waarna de bus ons

naar het hotel in het centrum van Athene zal brengen.             ’s Avonds maken we een

stadswandeling langs o.a. de zuidkant van de Akropolis, de Pnyx, de boog van Hadrianus, het

Olympieion en het marmeren Olympisch stadion. Na deze wandeling hebben we een diner en een

overnachting in Athene.

di. dag 2: een bijzondere dag, want een bezoek aan de befaamde Akropolis staat op het programma.

Daarnaast zullen we naar het Akropolis Museum, de Griekse en de Romeinse Agora en eventueel de

oude begraafplaats Kerameikos gaan. Aan het begin van de avond zullen we naar Nafplio vertrekken

met onderweg een korte stop bij het kanaal van Korinthe. Diner en overnachting in Nafplio.

wo. dag 3: vandaag reizen we van de ene naar de andere opgraving. Het museum en het theater van

Epidauros; de Leeuwenpoort, het museum en de schatkamer van Atreus in Mykene; bezoek aan de

kleine opgraving Nemea met de tempel van Zeus, een interessant museum en het stadion zullen deze

dag onvergetelijk maken. Hierna maken we een rit door het binnenland naar Olympia waar we aan

het eind van de middag/begin van de avond aankomen. Diner en overnachting in Olympia (hotel met

zwembad).

do. dag 4: Na een bezoek aan Olympia zullen we op weg gaan naar Delfi. Onderweg maken we een

bootovertocht Rio-Andirio (uitzicht op de imposante brug) en hopen we te kunnen zwemmen in zee

bij Itea. Diner en overnachting in Delfi.

vr. dag 5:vandaag laten we de Pythia tot ons spreken bij het orakel van Delfi. Via het

Byzantijnse klooster van Osios Loukas zullen we teruggaan naar Athene; indien tot laat geopend:

bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum. Diner en overnachting in Athene.

za. dag 6: helaas, aan al het mooie komt een eind. We worden opgehaald door de bus en

weggebracht naar de luchthaven. Vandaar vliegen we weer terug naar Amsterdam.

Coronamaatregelen op de volgende pagina
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Coronamaatregelen

Huidige coronamaatregelen in Griekenland kun je hier op de site van Buitenlandse Zaken vinden.

Even de belangrijkste punten

- Om naar Griekenland te reizen heb je een coronabewijs nodig en moet er een PLF-formulier

ingevuld worden (zie extra info hier).

- Voor hun binnenruimtes laten horecagelegenheden, bars en clubs tot 31 maart 2022 alleen

gevaccineerde bezoekers toe, of bezoekers die de afgelopen zes maanden COVID-19 hebben

gehad In buitenruimtes mogen (horeca)gelegenheden wél ongevaccineerde bezoekers

ontvangen (zie extra info hier). Het is de vraag hoe dat na maart zal zijn.

- In theaters, bioscopen en musea mogen niet gevaccineerden wel naar binnen als ze een

antigeentest hebben van maximaal 48 uur oud.

- Ongevaccineerden moeten dus om de 48 uur laten testen.Testen worden van tevoren

ingepland en kunnen in principe op loopafstand gedaan worden. Bij een positieve test zullen

we met het reisbureau overleggen wat de vervolgstappen zullen zijn en waar je dan in

quarantaine moet. Dit geldt ook voor gevaccineerden die vanwege klachten positief testen.

- In heel Griekenland geldt de verplichting om een mondkapje te dragen in alle gesloten

openbare ruimtes. Ook geldt dit in open ruimtes waar veel mensen zijn en moeilijk afstand

gehouden kan worden (zie extra info hier).
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Belgische Ardennen

Reisdata: maandag 9 mei 2020 8.30 uur t/m vrijdag 13 mei 2022 17.00 uur

Kosten: ± € 395,-

Reisleider: Meneer van Valen

“Niet iedereen is een buitenmens maar niemand is een binnenmens”

Ben jij een uitgesproken buitenmens en word jij blij van sport en actief bezig zijn: dan is deze reis

iets voor jou! We reizen met de bus af naar de hoogste delen van de Benelux om in vijf dagen je

grenzen op te zoeken tijdens allerlei outdoor activiteiten. Denk dan aan klimmen, abseilen,

mountainbiken, schieten met boog en buks, kajakvaren, tokkelen en een hike!

Iedere dag volg je in een deelgroep 2 programmaonderdelen. Je bent, met een lunchpauze

tussendoor, van ongeveer 9.00 tot 16.00 in de weer. Tijdens de vertrek- en terugkomdag zul je een

eerste activiteit doen van een dagdeel. Je verblijft met de gehele groep en begeleiders in een

groepshuis voor jullie alleen. Avondprogramma, het samen koken en de kamerindeling wordt in de

voorbereiding op de reis besproken met de groep. Samen een week neerzetten met veel sport,

gezelligheid en sportieve grenzen opzoeken is het doel!

Nadat de inschrijving bekend is zal er door een deel van de begeleiders en de reisleiders een eerste

korte bijeenkomst worden gepland om kennis te maken met elkaar en alvast wat praktische zaken af

te stemmen. Als je mooie ideeën hebt voor een van de avondprogramma’s dan kan dat ook direct

worden besproken.

Je kunt ervan uit gaan dat er docenten mee zullen gaan die zelf ook veel zin hebben in een week

outdoor, samen met jullie!

De reis wordt georganiseerd in samenwerking met outdoor organisatie Huski. Bij alle

programmaonderdelen is er professionele begeleiding van instructeurs. Als je meer wilt zien over dit

soort reizen en de organisatie, kijk op www.huski.nl/werkweek.

Sportieve groet en we hopen dat je erbij bent!

Coronamaatregelen op de volgende pagina
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Coronamaatregelen België november 2021

Heenreis naar België

● Er gelden inreis maatregelen voor reizigers uit Nederland.

● Vanaf 30 oktober 2021 heeft Nederland kleurcode rood. Reizigers uit Nederland hoeven niet in

quarantaine als ze een corona bewijs hebben. Dit betekent:

- een digitaal corona certificaat met volledige vaccinatie (minimaal 2 weken oud), of;

- een recente negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur voor aankomst in België

(bij verblijf van minder dan 48 uur is er geen test nodig) of;

- een herstel certificaat van een positieve test op COVID-19 die maximaal 180 dagen

geleden is afgenomen. Het herstel certificaat moet minimaal 11 dagen oud zijn op het

moment van aankomst in België.

● Blijft u langer dan 48 uur? Vul dan binnen 48 uur voor aankomst in België het Passagier

Lokalisatie Formulier in.

Terugreis naar Nederland

● Als u terugkeert naar Nederland moet u een coronabewijs (vaccinatiebewijs, negatief

testbewijs of herstelbewijs) kunnen laten zien.

● Doe bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest, ook als u gevaccineerd bent.

Mondkapjesplicht

● Op veel plaatsen geldt nog een mondmaskerplicht , iedereen voor de zekerheid een

mondmasker op zak hebben voor het geval dat het nodig is.

Bron : https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/reizen/reisadvies
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Oostenrijk      6-daagse reis

Reisdata: zondag 8 mei 21.00 uur t/m zondag 15 mei 07.30 uur

Kosten: ± € 520

Reisleider: de heer J.D. Roos

Hoger kom je tijdens je

schoolloopbaan nooit!

Vanuit een oergezellig hotel in het

stadje Höfen in Tirol worden

avontuurlijke bergtochten

ondernomen om toppen (van ruim

2.000 meter hoog) te beklimmen en van

adembenemende uitzichten te

genieten.

We gaan een driedaagse trektocht

door het berggebied rond het

Tannheimerdal maken. Dit dal staat

bekend als het “schönstes hochtal

Europas”. Hoog boven het dal is het

uitzicht rondom geweldig. We

overnachten drie keer op grote

hoogte in echte Oostenrijkse berghutten, waar we uitgehongerd aanvallen op heerlijke Tiroolse

warme gerechten als “Wiener Schnitzel mit Pommes frites”. In de maand mei is het vaak al

behoorlijk warm in Oostenrijk, maar de sneeuw op grotere hoogte is nog lang niet allemaal

weggesmolten.

Het ene moment lig je te luieren in de zon, even later sta je tot je knieën in de sneeuw een

sneeuwballengevecht te houden.

Terug in de bewoonde wereld gaan we de stad

Kempten in het zuiden van Duitsland bezoeken. Hier

ben je vrij om in het gezellige stadscentrum rond te

kijken en op je gemak te shoppen of op een

terrasje te zitten. Hier blijft het niet bij, want we

gaan ook nog een dag mountainbiken in de

omgeving van Lermoos, onder leiding van

professionele gidsen. Zij leggen eerst de fijne

kneepjes van het mountainbiken uit en voeren ons

dan langs de mooiste bergpaden omhoog en omlaag.

Vooral het dalen geeft een kick: laag hangend

achter je zadel, zo min mogelijk remmen en gaan!

Voor degenen die dan nog niet moe zijn: zwemmen

in een prachtig Hallenbad, zonnen op het terras en dan terug naar huis.

Doorzettingsvermogen, conditie en teamgeest zijn natuurlijk vereisten voor deze schitterende week,

evenals een rugzak en een paar goede bergschoenen

Coronamaatregelen op de volgende pagina
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Extra info in verband met corona

De regels voor corona in Oostenrijk zijn soms verschillend van die in Nederland en veranderen ook

nogal eens.

Zo is het vaak nodig een FFP2-mondkapje te dragen bij bezoek aan winkels, restaurants en

dergelijke. Voor horeca en accommodaties geldt op dit moment de 2G-regel: Gasten moeten een

vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel kunnen overhandigen.

Voor de laatste informatie over de regels in Oostenrijk, zie:

https://www.visittirol.nl/informatie-service/informatie-coronavirus

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/reizen/reisadvies
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Rondreis Nederland

Reisdata: 9 mei tot en met 13 mei

Kosten: +-€ 450

Reisleider: mevrouw de Bruijn en mevrouw Griffijn

Op reis in eigen land

Dit jaar organiseren we een reis door Nederland! Er zijn ontzettend veel leuke plekken te zien en

leuke activiteiten te doen in ons eigen landje. Hieronder lees je wat we gaan doen en alle essentiële

informatie.

Maastricht

We gaan het zuiden van ons land verkennen en dan wel

de mooie stad Maastricht. We beginnen met een

rondleiding door de stad. Na de rondleiding kunnen

jullie genieten van een lekkere, gezellige picknick. In

de middag gaan we de bekende Mergelgrotten

verkennen. Mergelgrotten zijn ondergrondse

kalksteengroeves en de vele gangen zijn door mensen

gemaakt. Na ons avontuur in de grotten gaan we naar

het hostel om uit te rusten en we eindigen de dag met een boottocht en diner.

De Veluwe

De Veluwe is een prachtig natuurgebied in Nederland en we

gaan dit verkennen op de fiets. Er is genoeg te zien op de

Veluwe en misschien zien we zelfs wilde dieren! Je krijgt een

lunchpakket mee. Na onze fietstocht gaan we naar het Kröller

Möller museum, een museum voor moderne en hedendaagse

kunst. ‘s Avonds dineren we samen en sluiten we de dag af

met een unieke avondwandeling, begeleid door een

boswachter.

Amsterdam

Een rondreis door Nederland is niet compleet zonder een bezoek aan onze prachtige hoofdstad. In

Amsterdam zullen we naar het beroemde Anne Frank museum gaan. Daarna zullen jullie er zelf op

uit gaan met een puzzeltocht door de Jordaan waarmee je een leuk prijsje kan winnen! Als laatste

op deze mooie dag gaan we naar de oude Scheepswerf van Amsterdam. Hier kan jezelf rondlopen,

relaxen en wat eten.

Vervoer en verblijf

De rondreis zullen we ondernemen met de bus. Deze bus is de hele reis voor ons beschikbaar. Wat

betreft verblijf zullen we voornamelijk in hostels verblijven. Jullie verblijven in groepjes (jongens en

meisjes apart) op verschillende kamers.

Coronamaatregelen op de volgende pagina
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Belangrijke corona informatie

Voor de reis binnen Nederland gelden er een aantal corona regels die jullie kunnen vinden op de

website van de overheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels. Een

aantal essentiële regels voor de reis kaarten we hier even kort aan:

- Heb je voor de reis klachten die bij corona passen

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-c

oronavirus)? Dan moet je je van tevoren laten testen. Je kan niet mee met klachten.

- Wat als je tijdens de reis klachten krijgt? We lichten dan meteen je ouders en dan zal je jezelf

direct moeten laten testen. Totdat de testuitslag er is moet je in quarantaine. Het kan zijn dat je

dan ergens langer moet verblijven in quarantaine (met een van de begeleiders) of dat je ouders je

moeten komen halen.

- In publieke ruimtes moeten we allemaal een mondkapje dragen. Zorg ervoor dat je er genoeg

meeneemt dus!

- Voor veel plekken heb je een coronatoegangsbewijs nodig

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronat

oegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht). Dit geldt ook voor ons en is voornamelijk

relevant voor horeca gelegenheden en culturele plekken zoals bioscoop, musea, etc. Een

coronatoegangsbewijs heb je met een geldig vaccinatiebewijs of krijg je met een negatief

testresultaat. Testen voor toegang is nu nog gratis en een testbewijs is 24 uur geldig. Houd er dus

rekening mee dan als je niet gevaccineerd bent dat je je de dag voor de reis moet laten testen en

dan weer om de dag zodat je mee kan doen met alle activiteiten. Er zijn verschillende testlocaties in

Nederland beschikbaar en een begeleider zal dan meegaan.

Let op! Dit zijn de coronaregels in onze huidige situatie (November 2021). Dit kan uiteraard

veranderen totdat de reis daadwerkelijk plaatsvindt. De link in dit reisboekje naar de website

van de overheid zal altijd de meest recente informatie aangeven. Hier zullen we jullie tegen die

tijd ook op wijzen en aan herinneren.
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Algemeen

Uit ervaring is ons gebleken dat het wenselijk is een aantal zaken nadrukkelijk onder uw aandacht te

brengen:

● Deelname aan een reis is geen verplichting;

● We werken met een open inschrijving waarbij drie voorkeuren moeten worden aangegeven;

Leerlingen kunnen niet kiezen voor één specifieke bestemming. Zie de plaatsingsregels;

● Voor alle bestemmingen gelden een aantal basisafspraken. Zo zijn alle reisbestemmingen

alcoholvrij en zul je je moeten houden aan de op dat moment geldende coronaregels.

Op pagina 4 en 5 zijn de basisafspraken te vinden;

● Deelname aan de reis telt mee voor de onderwijstijd;

● Sinds 1 augustus 2021 zijn alle bijdragen die een school aan ouders vraagt vrijwillige bijdragen

geworden. Zoals u waarschijnlijk weet, worden wij als school niet bekostigd voor de activiteiten

in de reisweek. Wel kunnen wij de salariskosten van de begeleiders betalen, maar de rest niet.

De doorgang van de reizen wordt financieel dus bepaald of u als ouders vrijwillig de reissom wilt

voldoen. Als er onvoldoende ouders deze reissom willen voldoen, kan de reis niet doorgaan.

Onze ervaring is dat u als ouders deze reizen voor uw kind ook een warm hart toedraagt, maar

helaas moeten we dit voorbehoud maken. Als u de reissom niet kunt voldoen, kunt u ook contact

opnemen met onze afdeling financiën voor een betalingsregeling.

● Leerlingen die niet deelnemen aan een reis kunnen kiezen voor het thuisproject.

Het thema van het thuisproject is cultuur, sport en spel. In overleg met de deelnemers worden de

activiteiten bepaald.

Voorwaarden

1. Om deel te nemen aan één van deze reizen is het noodzakelijk dat u toestemming verleent.

D.m.v. uw ondertekening van het inschrijfformulier verleent u deze toestemming;

2. Alle deelnemers aan een buitenlandse reis dienen te beschikken over een geldig reisdocument;

3. Het bedrag van de aanbetaling én het restant van de reissom dienen voor de uiterste data te zijn

betaald (deze data staan vermeld op de facturen);

4. Indien de aanbetaling niet tijdig is bijgeschreven op de schoolrekening, kan de inschrijving niet

worden voortgezet;

5. In het inschrijfformulier wordt de leerling gevraagd akkoord te gaan met de basisafspraken. We

gaan er vanuit dat u deze afspraken thuis doorneemt en als ouder/verzorger bij inschrijving

instemt met deze afspraken.

Specificatie van de betaling

De betaling van de reis is verdeeld over twee termijnen.

1. De aanbetaling is € 100,-. De factuur voor deze aanbetaling ontvangt u in de laatste schoolweek

voor de start van de kerstvakantie;

2. Het restant van de reissom is het totaalbedrag min de aanbetaling. De factuur voor dit bedrag

ontvangt u in februari 2022.

Het annuleren van een inschrijving

De schriftelijke annulering, voorzien van motivatie, dient door de leerling persoonlijk overhandigd te

worden aan Frans van Niel, reiscoördinator.

Bij annulering van de reis vóór 1 maart 2022 wordt de aanbetaling gebruikt als vergoeding voor de

gemaakte kosten.

Bij annulering ná 1 maart 2022 wordt de aanbetaling én (een deel van) het restantbedrag gebruikt

als vergoeding voor de gemaakte kosten. Eventuele restitutie geschiedt na afloop van de reis en in

overleg met de betreffende reisleider.

Meer informatie over een annulering vanwege een verslechtering van de coronasituatie leest u op

pagina 5/6.

14



Verzekering

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 de deelnemers aan de reis afgesloten.

Het is aan u als ouder/verzorger om de afweging te maken of u een annuleringsverzekering wilt

afsluiten.

Prijzen van de genoemde reizen*

● Belgische Ardennen € 395,-

● Berlijn € 520,-

● Oostenrijk € 520,-

● Parijs € 565,-

● Nederland € 450,-

● Griekenland € 825,-

● Thuisproject € 75,-

* Het exacte bedrag is o.a. afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt vastgesteld nadat de

definitieve indeling is gemaakt per bestemming. Deze prijzen zijn daarmee onder voorbehoud.

De reizen zijn geheel verzorgd, zodat er slechts weinig zakgeld nodig is. Informeer zonodig bij de

reisleider van de gekozen reis.

Aanvullende kosten ivm corona:

Indien er aanvullende kosten zijn i.v.m. het testen van leerlingen en eventuele quarantaine, dan

wordt er een aanvullende prijs berekend voor de leerling(en), die het betreft. Deze kosten worden

achteraf in rekening gebracht.

Inschrijving

De inschrijving start op maandag 29 november 16.00 uur en sluit op zaterdag 4 december om 17.00

uur. De leerlingen ontvangen een bericht op hun school e-mailadres met een link naar een

inschrijfformulier. Na het invullen en het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt de leerling

een e-mail met de ingevulde gegevens. Een print van deze e-mail wordt door een ouder/verzorger

ondertekend en door de leerling uiterlijk maandag 6 december om 15.30 uur bij de leerlingenbalie

ingeleverd. Wij zullen de leerlingen plaatsen op basis van ondertekende inschrijfformulieren.

Plaatsing

Bij de plaatsing gelden de volgende regels:

● Een aanmeldingsformulier moet drie verschillende voorkeuren bevatten. Leerlingen kunnen niet

kiezen voor één specifieke bestemming. Leerlingen bij wie dit niet in orde is worden als laatste

geplaatst;

● Het moment waarop, binnen de gestelde termijn, het digitale formulier wordt ingevuld heeft

geen effect op de plaatsing. Vroeg invullen van het digitale formulier zorgt er niet voor dat een

leerling met voorrang wordt ingedeeld;

● Bij overinschrijving van één of meerdere reizen bepaalt de reiscoördinator de plaatsing;

● Leerlingen kunnen zich maximaal per tweetal inschrijven. Bij overinschrijving voor een reis

kunnen de tweetallen alleen gehandhaafd worden als ze dezelfde voorkeuren hebben ingevuld;

● Leerlingen die hun inschrijfformulier te laat inleveren (na 6 december 15.30 uur) worden als

laatste geplaatst.

Halverwege december wordt in Itslearning vermeld waar de indeling met de geplaatste leerlingen te

zien is. Daarna ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) bericht over de plaatsing van hun kind en de

betaling van de reis.

Op de laatste pagina vindt u een overzicht van alle belangrijke data die hierboven benoemd zijn.

Veel succes bij het kiezen van de voorkeuren en alvast veel plezier tijdens de reis! Voor eventuele

aanvullende informatie kunt u mailen naar Frans van Niel fni@youscope.nl.
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Basisafspraken reisweek 2022

Voor een goed verloop van de week is een aantal afspraken en regels nodig.

Als basisregel geldt dat we samen, net als op school, verantwoordelijk zijn voor een fijne sfeer. Zeker

op reis is het belangrijk dat je rekening houdt met elkaar en je je realiseert dat de begeleiders een

grote verantwoordelijkheid hebben voor een goed verloop van de week. Respecteer elkaar en de

aanwijzingen die je krijgt van de begeleiders.

Al een aantal jaar is de wetgeving omtrent het gebruik van alcohol aangepast. Deze regelgeving

geldt ook in een aantal andere Europese landen. Sinds 1 januari 2017 heeft onze school, samen met

de andere middelbare scholen in Alphen aan den Rijn, een convenant afgesloten. Hierin hebben zij

zich uitgesproken alcoholvrije scholen te zijn.

Dit houdt in dat er tijdens door school georganiseerde activiteiten geen alcohol gebruikt mag

worden. Ondanks wetgeving in sommige andere landen en het feit dat je wellicht zelf, met

medeweten van je ouders, anders omgaat met alcoholgebruik geldt voor de reisweek deze regel.

Dit betekent voor alle deelnemers het volgende:

- Er wordt geen alcohol meegenomen van huis, dan wel in het buitenland gekocht;

- de reisleider kan besluiten een tassencontrole uit te voeren;

- alcoholgebruik is niet toegestaan gedurende deze reis.

Op alle bestemmingen is er een mooi dagprogramma dat het nodige van je vraagt. Na het

dagprogramma begeleidt de leiding je naar de accommodatie waar je overnacht. Per bestemming

verschilt de accommodatie. Dit kan een gastgezin, hotel of groepshuis zijn. Je mag ‘s nachts de

accommodatie niet verlaten.

Bij overtreding van de bovenstaande afspraken kunnen maatregelen volgen, zoals:

- Beëindiging van het verblijf in de accommodatie. Evt extra kosten zijn voor eigen rekening;

- het ontnemen van vrije tijd tijdens de week;

- sancties bij terugkomst op school.

We gaan ervan uit dat jij en je ouders/verzorgers met het bovenstaande akkoord gaan. Als je via het

digitale inschrijvingsformulier je voorkeuren gaat opgeven voor de bestemmingen dan wordt je

gevraagd om akkoord te gaan met deze afspraken.

Aandachtspunten en afspraken rondom de coronasituatie

● Mocht er op een later moment dit schooljaar geannuleerd moeten worden vanwege een

verslechtering van de coronasituatie, dan gaan alle reizen niet door en zal er een normale

lesweek zijn in mei 2022. Dit geldt ook, indien de situatie per bestemming verschillend is.

Eind januari gebruiken we als moment om te bepalen of de reisweek op dat moment vanwege

corona geannuleerd moet worden. Dit moment maakt mogelijk dat we kosteloos kunnen

annuleren. Als er na dit moment alsnog een annulering nodig is dan worden de aanbetalingen

gebruikt om een deel van de gemaakte kosten te dekken.

● In het voorjaar wordt er door de reisleider een nieuwe digitale inventarisatie gedaan onder

de deelnemende leerlingen rondom het coronabewijs, noodzaak tot testen en het akkoord

gaan met de regels die gelden op locatie met betrekking tot corona. Deze informatie is nodig

om te kunnen deelnemen aan de reis.

● Naast landelijke coronamaatregelen op dat moment gelden ook de afspraken vanuit school.

Daarnaast kunnen er aanvullende regels gelden vanuit de vervoerder

(busmaatschappij/vliegmaatschappij) en de eventuele samenwerkende reisorganisatie.

Bij inschrijving ga je akkoord met met regels rondom corona.
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● Als een leerling voor een geldig coronabewijs op locatie moet testen dan betekent dit dat de

leerling een deel van het programma moet missen. Het bezoek aan de testlocatie ter plaatse

wordt altijd onder begeleiding van een van de reisbegeleiders gedaan. Als ouder geeft u

voorafgaand aan de reis toestemming dat uw kind, indien nodig, getest wordt. Dit akkoord is

bij minderjarige leerlingen noodzakelijk.

● Bij een besmetting van een leerling tijdens de reis betekent dit een mogelijk langer verblijf

op locatie, met aanvullende kosten voor de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling.

Deze aanvullende kosten bestaan onder andere uit boekingskosten voor een verblijfsplek/

eten en drinken en dergelijke.

Ook kan volgens de regels van de bestemming quarantaine nodig zijn van andere  leerlingen

met het oog op mogelijke besmetting. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven beschreven.

In het geval van quarantaine zal er altijd een begeleidend docent aanwezig blijven op locatie,

als dit na het vertrekmoment is van de rest van de deelnemers.

● In het geval van onverwacht benodigde testen en/of quarantaine van leerlingen is er altijd

contact met de ouder(s) / verzorger(s) door de reisleider. Ook over de mogelijkheid om de

leerling op te halen door de ouders/verzorgers in het geval van quarantaine.

We benadrukken dat voor veel van onze leerlingen geldt dat zij een geldig coronabewijs hebben 
waardoor de risico’s beperkt lijken. Er is echter bij deelname aan de reisweek 2022 altijd het risico 
op bovengenoemde zaken. Bespreek dit thuis goed voordat je kiest om deel te nemen aan de 
reisweek.
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Belangrijke data reisweek 2022

Periode/datum activiteit/deadlines ed.

2 november informatie reisweek voor leerlingen op Itslearning, algemene informatie

reisweek 2022 op de website gepubliceerd.

half november informatie bestemmingen per mail gedeeld met ouders en leerlingen, ook op

itslearning.

19 november

t/m 26

november

voorlichting aan leerlingen in de grote pauze in de aula, per bestemming

29 november

16.00 uur

start digitale inschrijving; drie voorkeuren voor bestemming

4 december

17.00 uur

sluiting digitale inschrijving

6 december

15.30 uur

uiterlijk inlevermoment inschrijfformulier, ondertekend door ouder/verzorger.

Leerling levert dit in bij de leerlingenbalie op school

Half december definitieve indeling reisweek wordt gepubliceerd

week van 20

december

aanbetalingsfactuur wordt toegezonden

eind januari indien nodig overgaan tot annulering reisweek ivm de coronasituatie

februari 2022 factuur restant reissom wordt toegezonden

1 maart 2022 belangrijke datum bij evt. annulering deelname reisweek

9-13 mei 2022 reisweek, dag en tijdstip vertrek en terugkomst afhankelijk van bestemming.
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