Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit 3 mavo/vmbo-tl

Bergen NH, 23 januari 2020
Betreft: excursie België mei 2020
Briefnummer: evgdh/aj/1920313

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor de leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl wordt er ook dit schooljaar een reis naar de
Belgische Ardennen georganiseerd. De excursie vindt plaats van maandag 25 t/m vrijdag 29 mei
2020. In het eindexamenjaar zullen de leerlingen in een geheel nieuwe klassensamenstelling
zitten; dit heeft te maken met het gekozen profiel. Tijdens de werkweek in de Ardennen zullen
zij sportieve opdrachten en activiteiten ondernemen, waardoor de leerlingen elkaar goed leren
kennen. De sportieve activiteiten zijn inspannend: zo zullen de leerlingen mountainbiken,
kanovaren, wandelen, tokkelen en een touwparcours afleggen in boomtoppen. Naast de sportieve
activiteiten zullen ook sociale aspecten een uitdaging zijn, zoals koken en boodschappen doen.
De prijs voor de excursie naar de Belgische Ardennen bedraagt € 295,00. Het is gebleken dat
sommige ouders/verzorgers het op prijs stellen om gespreid te betalen voor deze reis. Wij stellen
u daarom in de gelegenheid om dit bedrag in twee termijnen van € 147,50 te betalen. De eerste
termijnbetaling dient uiterlijk 29 februari te zijn voldaan, de tweede uiterlijk 30 april 2020.
Uiteraard mag u het bedrag ook in één termijn betalen. In dat geval dient de betaling ook uiterlijk
30 april 2020 te zijn voldaan. Over de betaling via ons betalingssysteem WIS Collect zult u via
e-mail worden bericht.
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.
Een eventuele annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten voor het geval uw zoon/dochter
door omstandigheden toch niet kan deelnemen aan de excursie.
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 wachttijden 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 bagageverzekering nodig acht, dient u deze zelf
af te sluiten.
Nadere informatie over de reis ontvangt u later dit schooljaar.
Met vriendelijke groet,
G. de Haas
leerjaarcoördinator 3 en 4 mavo/vmbo-tl

_____________________________________________________________________________
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 België 2019/2020

3 mavo/vmbo-tl

Betaling
 Ondergetekende betaalt in twee termijnen van € 147,50.
 Ondergetekende betaalt in één termijn van € 295,00.

_____________________________________________________________________________
Toestemming van de ouders
Ondergetekende: ..........................................................................................................................
Ouder/verzorger van: ...................................................................... Klas: .................................
geeft hierbij toestemming voor deelname aan de excursie naar België door zijn/haar
zoon/dochter.
Eventuele bijzonderheden zijn (o.a. medicijnen/fysiek/allergieën):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Mijn zoon/dochter is wel/niet vegetarisch.

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

Dit formulier uiterlijk donderdag 30 januari 2020 inleveren bij de mentor,
dhr. B. Bakker (T3A) of dhr. E. Vogel (T3B).

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.
Alle mobiele telefoons worden ingeleverd bij de excursieleiding of thuisgelaten.
Indien leerlingen dringend met het thuisfront moeten bellen, dan gebruiken zij
hiervoor de schoolmobiel van de excursieleiding.
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
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. Ook tijdens de excursie zijn wij
op ieder moment bereikbaar.

