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Bijlage 2
Reglement stageproject Lourdes
Maandag 5 juni 2017 tot en met vrijdag 9 juni 2017

Naam deelnemende leerling: _________________________________Klas: ___________
De deelnemende leerling beschikt over een geldige ( datum!) identiteitskaart met foto. Twee
weken voor vertrek bezorgt de deelnemende leerling aan de begeleidende leraar de volgende
documenten:
• medische fiche;
• kopie van de identiteitskaart met foto;
• World Assistance Card van de mutualiteit of reisdocumenten van de mutualiteit.

Wie in het buitenland een strafbaar feit begaat, loopt de kans onmiddellijk in het land
aangehouden te worden. Hiervoor kan de school geen enkele verantwoordelijkheid dragen.
Tijdens de stage gelden stage- en schoolreglement. Tijdens de vrije momenten geldt het
schoolreglement.
Daarnaast gelden de volgende afspraken:
• de groepsreis vangt aan en eindigt aan het station te Veurne;
• tijdens de reis zijn er enkele overstappen. Blijf steeds bij de groep, let op je bagage en zorg ook voor
de bagage van medeleerlingen als die een zorgvrager helpen;
• we maken een groepsreis met een aantal leerlingen, die allen hun persoonlijke wensen en
voorkeuren hebben. Het is onmogelijk om aan de individuele verlangens van eenieder te voldoen,
het belang van de groep primeert. Iedere deelnemende leerling houdt hiermee rekening. Bewaar je
goed humeur, ook als er wat tegenvalt: een andere keuken, het weer, de activiteiten … Bij moeilijke
momenten is een positieve ingesteldheid goud waard;
• je schikt je naar het programma zoals door de stagegever opgesteld en je bent stipt aanwezig op
elke afspraak;

• alles wat buitenshuis (hotel) voorvalt buiten de stage en buiten het programma van de school is op
eigen risico;
• zorg ervoor niet te veel geld mee te nemen. Enkel supplementaire drankjes en persoonlijke kosten
(souvenirs e.d.) moet je zelf betalen;
• breng je eigen toiletgerief mee, en ook eventueel de nodige medicatie (begeleider op voorhand
verwittigen);
• zorg voor sobere en verzorgde kledij. Goede wandelschoenen (vast schoeisels, dus geen
strandschoeisel) zijn een must;
• er mag slechts één koffer of reistas per persoon meegenomen worden, naast een stuk handbagage.
Houd rekening met de richtlijnen van de luchthaven.

Wie zich niet aan de hierboven vermelde afspraken houdt, kan onmiddellijk naar België
teruggestuurd worden. Alle kosten hierbij zijn ten laste van de leerling en zijn ouders.
Ouders of leerlingen die vragen hebben i.v.m. het reglement, kunnen hiervoor terecht bij de
begeleider, Hilde Depauw.
Gelezen en goedgekeurd - ouders
(datum, naam en handtekening)

Gelezen en goedgekeurd - leerling
(datum, naam en handtekening)

