
 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit 4 havo 

 

 

Bergen NH, 6 september 2017 

 

Betreft: excursie Londen 2017 

Briefnummer: nr/aj/1718012 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals u weet wordt er voor de leerlingen van 4 havo een reis naar Londen georganiseerd. De excursie vindt 

plaats van maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017. Aan het begin dit schooljaar zullen we in 4 havo 

verschillende activiteiten organiseren. Dit doen we om de leerlingen, die uit verschillende klassen instromen, 

goed met elkaar te laten samenwerken en elkaar beter te leren kennen. De excursie naar Londen maakt hier 

een belangrijk onderdeel van uit. De inhoud van de excursie is onderdeel van het curriculum en daarom gaan 

we ervan uit dat alle leerlingen meegaan. 

  

De informatieavond voor de Londenexcursie vindt plaats op woensdag 20 september 2017. Op deze avond 

wordt er ook informatie gegeven over 4 havo in het algemeen en kunt u kennismaken met de mentor.  

 

Betalingswijze: 

De kosten die aan deze excursie zijn verbonden zullen € 400,- bedragen. Dit bedrag is inclusief vervoer, 

verblijf, maaltijden op basis van volpension en alle excursieonderdelen. 

De kosten dienen uiterlijk 29 september 2017 te worden betaald via ons betalingssysteem WIS Collect, 

waarvan u eerder deze week een bericht heeft ontvangen. 

Mocht u uw zoon of dochter aan de excursie willen laten deelnemen, maar laten uw financiële 

omstandigheden dat niet toe, dan kan u daarover contact opnemen met ondergetekende.  

Hierbij wijzen we u er ook op dat wanneer uw kind uiteindelijk niet mee kan gaan, er maximaal € 200,- kan 

worden teruggegeven in verband met de vooraf gemaakte kosten. 

 
Voor deelname aan de excursie is het belangrijk dat uw kind in het bezit is van een geldig paspoort of 

identiteitskaart. Aangezien er bij gemeentes lange wachttijden kunnen bestaan voor het verkrijgen van deze 

documenten, vragen we u om de gegevens van uw kind te controleren en tijdig een (nieuw) document aan te 

vragen. De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Indien u een 

andere reisverzekering nodig acht, dient u deze zelf af te sluiten. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de begeleiders 

 

mw. N. Romp 

afdelingsleider havo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________  

 

Door middel van het ondertekenen van de onderstaande strook geeft u toestemming tot deelname en 

verklaart u tevens kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene regels die gelden 

voor deze excursie. Voor de algemene regels verwijs ik u naar de bijlage ‘Afspraken buitenlandse reizen 

Berger Scholengemeenschap’. 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Excursie Londen 2017/2018      4 havo   

 

 

 

NAAM LEERLING:  ...............................................................................................................     

 

 

KLAS:  .....................................................................................................................................   
 
 

 

Neemt deel aan de buitenlandexcursie naar Londen in het schooljaar 2017-2018. 
 

(In principe gaat elke leerling uit 4 havo mee. Niet deelnemen kan alleen na overleg met de afdelingsleider.) 

 

 

Naam ouder/verzorger:  ...........................................................................................................  

 

 

Datum: .......................................................  Handtekening:  ...................................................  

 

 

Inleveren bij dhr. De Vries 



 

 

 

Afspraken buitenlandse reizen Berger Scholengemeenschap 
 

De BSG zorgt voor: 

- verantwoorde programma’s; 

- goede voorlichting over de excursie; 

- een voorbereidingsprogramma; 

- de organisatie van vervoer naar en in de bestemming en het verblijf daar; 

- toezicht op de deelnemende leerlingen tijdens de verschillende activiteiten en duidelijke 

afspraken over het verblijf;  

- een vervangend programma voor niet-deelnemende leerlingen; 

- een aanvullende ongevallenverzekering. 

 

De leerlingen houden zich aan de volgende regels en richtlijnen: 

- Iedere deelnemer aan een schoolactiviteit heeft de verplichting zich in te zetten voor het slagen 

van de activiteit waaraan wordt deelgenomen. 

- Elke leerling zorgt ervoor door zijn gedrag de school, de begeleiders en medeleerlingen niet in 

diskrediet of gevaar te brengen. 

- Elke leerling neemt deel aan de aangeboden programmaonderdelen. 

- Leerlingen gaan er nooit alleen op uit, ook op de vrije middag is men altijd in een groepje van 

twee of meer leerlingen. 

- Wat betreft de consumptie van alcoholische drank hanteert de schoolleiding van de BSG de 

volgende richtlijnen: 

 Alcohol onder de 18 is te allen tijde verboden (zoals de wet in Nederland voorschrijft). 

 Om één richtlijn te hanteren is bepaald dat de excursie geheel alcoholvrij is. 

 De leiding kan te allen tijde een deelnemer opdragen om een alcoholtest te ondergaan.  

- Drugsgebruik/-bezit is absoluut niet toegestaan. 

- Elke leerling houdt zich aan alle verder gestelde regels. Het betreft hier bijvoorbeeld regels over 

opstaan, naar bed gaan, op tijd zijn voor afspraken, omgang met elkaar enz. 

- Een leerling die zich niet aan regels en afspraken houdt, kan door de excursieleiding per vliegtuig 

naar huis worden gestuurd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling en zijn/haar 

ouders. In een dergelijk geval kan men geen aanspraak maken op restitutie van de gehele, dan 

wel een gedeelte van de reissom. 

 

Van de ouders/verzorgers verwachten wij de volgende ondersteuning: 

- Wijs uw kind op het belang van bovenstaande regels. 

- Controleer uw eigen ziektekostenpolis op dekking van de geneeskundige kosten in het 

buitenland. 

- Breng de leiding ruim voor de vertrekdatum op de hoogte van bijzonderheden die tijdens de 

excursie speciale aandacht kunnen vragen. 

 


