Zeist, 23 november 2018
De ouders / verzorgers en de leerlingen
van klas 3-vmbo, 4-havo en 4-vwo
Betreft: (buitenland)excursies april 2019
Geachte heer/mevrouw, beste leerling,
Dit cursusjaar krijgen leerlingen uit 3-vmbo, 4-havo en 4-vwo de gelegenheid een vierdaagse
excursie naar het buitenland/Nederland mee te maken. De excursies vinden plaats in de week
voor de tulpvakantie, van maandag 15 tot en met donderdag 19 april 2019.
De meeste excursies duren vier dagen, van maandag tot en met donderdag. Er kan dit jaar een
keuze gemaakt worden uit de volgende bestemmingen: Ardennen (havo/vwo), Ardennen
(vmbo), Berlijn (havo/vwo), Kent, Parijs, of Nederland. U vindt als bijlage bij deze brief een
reisbrochure met alle excursies. Voor alle excursies geldt, dat zij alleen door kunnen gaan bij
voldoende belangstelling.
-

-

Voor de excursies naar Parijs is het volgen van het vak Frans niet verplicht maar wel
wenselijk.
De excursie naar Berlijn is bestemd voor leerlingen uit 4-havo en 4-vwo. Duits in het
profiel is wel wenselijk.
De excursie naar Kent is bestemd voor 3-vmbo, 4-havo en 4-vwo Nederlandstalig. Deze
reis is zeer geschikt voor leerlingen die zich willen voorbereiden op het Anglia en FCEexamen.
De excursie naar de Ardennen vergt een goede lichamelijke conditie.

Om teleurstelling en onduidelijkheden te voorkomen is het van belang dat u tijdig met uw kind
overlegt, welke excursie zij/hij wil kiezen. Bij het aanmelden voor de excursies hanteren wij de
volgende procedure:
- uw kind geeft via een digitaal aanmeldingsformulier een eerste en een tweede keuze
bestemming op. Dit formulier ontvangt de leerling eind deze week op zijn mailadres.
- na inventarisatie van de aanmeldingen en na eventuele loting bepalen wij de definitieve
plaatsing van de leerlingen;
- u ontvangt de digitale rekening voor de excursie waarin uw kind geplaatst is. Mocht u echter
niet achter de keuze van uw kind staan, dan neemt u zo snel mogelijk contact met ons op.
- Na betaling van deze rekening is de plaatsing definitief.

Bij overtekening wordt geloot onder alle aanmeldingen voor desbetreffende bestemming, met
uitzondering van de leerlingen die deze excursie al eens eerder hebben meegemaakt. Het is
onze intentie om alle leerlingen zoveel mogelijk te plaatsen bij de excursie van hun eerste en in
voorkomende gevallen tweede keuze. De definitieve plaatsing wordt medio december bekend
gemaakt. Het programmaboekje met de tijden van vertrek en aankomst wordt door de
excursieleiders in de maand april aan de leerlingen overhandigd. -Voor de goede orde: van alle leerlingen wordt verwacht, dat zij zich gedurende de gehele
excursieweek naar behoren gedragen. Is dit naar het oordeel van de excursieleiding niet het
geval, dan kan besloten worden de leerling naar huis te sturen. De extra reiskosten zijn dan
voor eigen rekening.
Kosten, inschrijving en annulering
Indien u de excursie waarvoor u uw kind heeft aangemeld voor 15 januari a.s. annuleert,
worden er reserveringskosten (€ 60 tot € 100 afhankelijk van excursie) in rekening gebracht. Bij
afmelding na 15 januari worden de gehele excursiekosten aan u doorberekend.
Ouders voor wie het niet mogelijk is de excursie-kosten te betalen, kunnen eventueel een
beroep doen op een bijdrage uit het sociaal fonds van de school. U kunt hierover contact
opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
mede namens de organisatoren,

Dr. P.J.C. Steenstra,
Teamleider 3, 4, 5 Havo

Bijlage:

Reisbrochure 3T 2018 – 2019
Reisbrochure 4H/4V 2018-2019
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