Beste ouders en leerlingen

2016-09-26

Van woensdagochtend 17 mei tot vrijdagavond 19 mei 2017 organiseren we onze meerdaagse
cultuurreis naar Parijs voor alle vijfdejaars.
Parijs is een wereld op zich. Tijdens onze driedaagse krijgen de leerlingen uitgebreid de kans
om de cultuur, geschiedenis, levensstijl, joie de vivre … van deze fascinerende lichtstad te
ontdekken. De vele monumenten en bezienswaardigheden maken ons verblijf in de Franse
hoofdstad meer dan de moeite waard. Zo laten we de leerlingen graag kennismaken met de
Eiffeltoren, de Notre-Dame, de Arc de Triomphe, het Louvre, Versailles, enz.
De prijs voor deze uitstap bedraagt 250 euro. In deze prijs is inbegrepen:
§
§
§
§
§

heen- en terugreis met autocar;
2 overnachtingen met ontbijt in een jeugdherberg;
avondmaal op woensdag, picknick en avondmaal op donderdag, middagmaal op vrijdag;
verschillende bezoeken;
annulatieverzekering;

Om de kostprijs van deze studiereis voor elke leerling haalbaar te houden, organiseert de
school een sponsoractie. Je krijgt als leerling de kans om in de loop van de maand oktober bij
familie, vrienden en kennissen koekjes te verkopen. De winst die je hierbij maakt, wordt
afgetrokken van de totale kostprijs van de Parijsreis. Alle info over deze sponsoractie vind je
terug in bijlage 3.
Na afloop van de koekjesactie ontvang je eind november een factuur met het restsaldo.
In bijlage geven we het reglement (bijlage 1), het inschrijvingsformulier (bijlage 2) en de
informatie over de koekjesactie (bijlage 3) mee.
We vragen om het inschrijvingsformulier en de kopie van de identiteitskaart (bijlage 2) ten
laatste op maandag 3 oktober aan de klassenleraar af te geven.
Met vriendelijke groet
Claudia Bohn - coördinator Parijsreis

Bijlage 1
Reglement cultuurreis Parijs schooljaar 2016-2017

2016-09-26

Elke leerling dient in september samen met het inschrijvingsformulier een kopie van zijn
identiteitskaart in.
Een paar weken voor vertrek krijgt iedere leerling een boekje met allerhande praktische
informatie, alle afspraken, het programma, contactgegevens van de begeleiders …
Twee weken voor vertrek bezorgt de deelnemende leerling aan de begeleidende leraar de
volgende documenten:
§ medische fiche (in te vullen na ontvangst van de klassenleerkracht);
§ een geldig bewijs met de toelating van de ouders om alleen te reizen in het buitenland
(enkel voor de leerlingen die minder dan 18 jaar zijn op het tijdstip van vertrek - bewijs op
te vragen bij de gemeente of de stad waar de deelnemende leerling woont).
Bij vertrek moet de leerling volgende documenten bij zich hebben:
§ een geldige identiteitskaart (let op de geldigheidsdatum!);
§ een Europese ziekteverzekeringskaart (tijdig aanvragen bij de mutualiteit).
Tijdens de cultuurreis geldt het schoolreglement. Daarnaast houdt iedereen zich ook aan de
opgelegde afspraken van de busmaatschappij, musea en de jeugdherberg. Op de kamer zijn
roken en alcohol absoluut verboden.
Wie zich niet aan het reglement houdt, moet de Parijsreis onderbreken. Hierbij zijn alle kosten
ten laste van de leerling en de ouders.
De school kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor wie in het buitenland een
strafbaar feit begaat.
Ouders of leerlingen die vragen hebben i.v.m. het reglement, kunnen hiervoor terecht bij de
klassenleraar.
Met vriendelijke groet
Claudia Bohn - coördinator Parijsreis

BIJLAGE 2
Inschrijvingsformulier
Cultuurreis Parijs schooljaar 2016-2017
Gelieve dit formulier tegen maandag 3 oktober 2016 aan je klassenleraar af te geven, samen
met een kopie van je identiteitskaart.
Graag onderstaande gegevens invullen :
NAAM LEERLING:
KLAS:
NUMMER:
GEBOORTEDATUM:
•
•
•
•

De ouders en de leerling bevestigen dat ze kennis genomen hebben van het reglement
cultuurreis Parijs (bijlage 1). De leerling bevestigt dat hij/zij het reglement zal naleven.
De ouders bevestigen dat ze kennis genomen hebben van de betaling cultuurreis Parijs
(startbrief).
De ouders bevestigen dat ze op de hoogte zijn van de sponsoractie.
De ouders betalen eind november de factuur.

Naam ouders

Naam leerling

Handtekening ouders

Handtekening leerling

