
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit 5 atheneum 

 

 

Bergen NH, 19 oktober 2018 

 

Betreft: Romereis 5 atheneum 

Briefnummer: ms/aj/1819083 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In de vijfde klas van het atheneum staat de traditionele buitenlandexcursie op het programma. 

De afgelopen zeven jaar ging de reis naar Rome. Volgens de leerlingen (en natuurlijk ook de 

begeleiders) die hebben deelgenomen was elke aflevering een daverend succes. De reis staat 

bol van de culturele en historische hoogtepunten en biedt de leerlingen daarnaast een 

prachtige gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. 

 

Hoewel de reis pas in maart 2019 plaatsvindt, is het goed om u nu al over een aantal 

praktische zaken te berichten. Voor meer uitgebreide informatie (bijvoorbeeld het 

programma) wordt u op een later moment nog uitgenodigd om ‘s avonds naar school te 

komen. 

 

 We vertrekken zondag 10 maart om 07.00 uur met het vliegtuig van Schiphol naar 

Rome. Om 04.15 uur worden de deelnemers bij het Plein (bushalte) in Bergen 

verwacht, vanwaar de bus zal vertrekken.  

 We komen donderdag 14 maart weer terug in Nederland. We landen om 22.55 uur op 

Zestienhoven in Rotterdam en verwachten met de bus rond 00.45 uur aan te komen bij 

het Plein in Bergen. 

 We verblijven in een hotel in het centrum van Rome, vlakbij station Termini. 

 Alle bekende highlights zullen worden bezocht (Colosseum, Forum romanum, Villa 

Borghese, St.-Pieter, Sixtijnse kapel, catacomben, Trevifontein enz.). 

 De reiskosten worden niet gedekt door de jaarlijkse ouderbijdragen. Voor deze 

zesdaagse reis krijgt u dit schooljaar een rekening van € 575,-. In dit bedrag zijn 

opgenomen: de vliegtickets, de kosten voor het hotel (op basis van logies en ontbijt), 

de toeristenbelasting in Rome, de transfers van en naar het vliegveld in Rome, de 

toegangskosten voor de diverse programmaonderdelen. 

 In Rome wordt overdag een zeer intensief programma aangeboden. ’s Avonds krijgen 

de leerlingen vrijaf om zelf een restaurantje of terras uit te zoeken en te dineren. De 

kosten hiervan zitten niet in het reisbudget. De ervaring leert dat voor het avondeten 

een bedrag tussen de 10 en 15 euro volstaat. De lunches bestaan meestal uit zelf 

ingekochte broodjes en beleg. Hiervoor moet maximaal 5 euro per dag gerekend 

worden. Het benodigde bedrag voor drinken, lunches en avondeten voor de gehele 

reisweek komt daarmee rond de € 125,-. 

 

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

In de meegestuurde bijlagen is, naast informatie over de betaling van de reissom en de 

gedragsregels tijdens de reis, ook een opgaveformulier opgenomen. 

 

Vriendelijke groet, 

Ook namens de begeleiders 

 

Eva van Leeuwen – ten Have      Marcel Santee 

afdelingsleider atheneum     organisator Romereis 



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. 

 

 

 



Informatie inschrijving en betaling excursie Rome 

Een aantal zaken moeten al op korte termijn geregeld worden. Zo dient u middels de 

onderstaande verklaring met een aantal zaken akkoord te gaan: 

 deelname van uw zoon of dochter aan de Romereis; 

 de betaling van de reiskosten; 

 de afspraken die er gelden tijdens de reis. 

 

Inschrijving 

Deelname aan de buitenlandexcursie is verplicht voor alle leerlingen in 5 atheneum. We 

maken twee uitzonderingen. Voor leerlingen die doubleren geldt dat zij niet worden 

uitgenodigd om aan de excursie deel te nemen. Leerlingen die instromen vanuit 5 havo zijn 

niet verplicht om aan het programma deel te nemen, maar mogen dit wel. 

We verzoeken u onderstaande verklaringen in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk vrijdag 3 

november door uw zoon of dochter te laten inleveren in het postvakje van dhr. M. Santee. 

 

Betalingsregeling 

De kosten die aan deze excursie zijn verbonden zullen per leerling € 575,- bedragen. In dit 

bedrag zijn de kosten voor de lunches en het avondeten niet opgenomen. Bij eerdere 

excursies naar Rome is gebleken dat daarvoor een bedrag van ongeveer € 125,- gereserveerd 

moet worden.  

Wij stellen u in de gelegenheid om het bedrag van € 575,- indien gewenst in vijf termijnen 

van € 115,- te betalen. De eerste termijnbetaling dient vóór 15 november 2018 te zijn voldaan, 

de tweede vóór 15 december 2018, de derde vóór 15 januari 2019, de vierde vóór 15 februari 

2019 en de vijfde termijn vóór 15 maart 2019. Uiteraard kunt u het bedrag ook in één termijn 

betalen. In dat laatste geval dient het totaalbedrag uiterlijk op 15 maart 2019 op de rekening 

van de school ontvangen te zijn.  

De bedragen dienen te worden overgemaakt via het betalingssysteem WIS Collect. Over deze 

betalingswijze zult u nader worden geïnformeerd. Mocht u uw zoon of dochter aan de 

excursie willen laten deelnemen, maar laten uw financiële omstandigheden dat niet toe, dan 

kunt u daarover contact opnemen met ondergetekende.  

 

Voor deelname aan de excursie moet uw zoon of dochter in het bezit zijn van een geldig 

paspoort of identiteitskaart. Een kopie hiervan dient t.z.t. bij dhr. Santee te worden ingeleverd, 

evenals een kopie van het ziektekostenverzekeringsbewijs. De school heeft een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen. Indien u een bagageverzekering nodig 

acht, dient u deze zelf af te sluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opgaveformulier excursie Rome 

 

Door middel van het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming tot deelname aan de 

reis naar Rome. U verklaart u tevens kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met 

de algemene regels hierboven. 

 

 

 
 

DIT BLAD INGEVULD EN ONDERTEKEND INLEVEREN UITERLIJK: 

vrijdag 3 november 2018 

IN HET POSTVAKJE VAN DHR. SANTEE 

 

 

NAAM LEERLING: 

 

KLAS: 

 

Neemt wel / niet deel aan de buitenlandexcursie naar Rome in het schooljaar 2018-2019 

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

 

Ouder/verzorger verklaart akkoord te gaan met (aankruisen): 

 De schoolregels voor buitenlandse reizen 

 De betaling van 575 euro voor 15 maart 2019 

 Wenst gebruik te maken van de hierboven beschreven betalingsregeling. 

 

NAAM OUDER: 

 

HANDTEKENING OUDER: 


