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Den Haag, 9 oktober 2018
Onderwerp: inschrijving studiereizen Praag, Edinburgh en Sevilla en werkweek Den Haag
Geachte ouders en verzorgers van de leerlingen uit 4 atheneum,
Met veel plezier delen we u mee dat we dit schooljaar voor het eerst studiereizen organiseren voor
onze leerlingen uit 4 atheneum. Middels deze brief willen we u graag informeren over deze reizen en
aangeven hoe u uw zoon of dochter hiervoor inschrijft.
We bieden de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan een studiereis naar een van de
volgende bestemmingen: Praag, Edinburgh of Sevilla. Het doel van deze reizen is educatief: leerlingen
leren tijdens de reis over de geschiedenis, geografie, economie, cultuur en maatschappij van de stad.
Per reis kunnen maximaal 30 leerlingen mee. Dat betekent dat er een kans is dat niet iedere leerling
naar de bestemming van zijn of haar eerste keuze kan. Als meer dan 30 leerlingen zich hebben
aangemeld voor dezelfde bestemming, zal loting bepalen welke leerlingen mee kunnen. Daarom vragen
we alle leerlingen om ook een tweede en een derde keuze op te geven. Voor leerlingen die om
moverende redenen niet deelnemen aan de studiereizen, wordt een werkweek georganiseerd in Den
Haag.
De reizen vinden plaats van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 april 2019. De exacte vertrek- en
aankomsttijden volgen nog, evenals de locatie waarvan we gezamenlijk vertrekken naar onze
bestemming en waar we weer samen aankomen bij onze terugreis.
Door een gedeelte van de kosten uit de activiteitenbijdrage te betalen, is de eigen bijdrage voor de reis
maximaal €395,- per leerling. Dit is inclusief vervoer, verblijf, ontbijt, en activiteiten. U dient zelf de
reis- en annuleringsverzekering voor uw zoon of dochter voor deze reis af te sluiten. Uw zoon of
dochter dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Aan de werkweek in Den Haag is geen
bijdrage verbonden.
Als u uw zoon of dochter inschrijft, is de aanmelding definitief en verplicht u zich tot betaling.
Eventueel kunt u het bedrag in termijnen betalen. Restitutie is niet mogelijk.
Om de reis goed te kunnen organiseren, willen we zo snel mogelijk weten hoeveel leerlingen er
meegaan. Daarom vragen we u uw zoon of dochter aan te melden door het bijgaande inschrijfformulier
in te vullen en uiterlijk vrijdag 19 oktober 2018 te laten inleveren bij de afdelingsleider vwo. Zodra
de deelnemers bekend zijn, ontvangt u van ons de factuur voor de totale reissom, welke in drie
termijnen betaald kan worden. Het totale bedrag dient uiterlijk 22 februari 2019 betaald te zijn.
Voorafgaand aan de reizen zal er een informatieavond georganiseerd worden voor alle ouders en
verzorgers van onze leerlingen uit 4 atheneum.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de organisatoren,
Martijn van Velzen
afdelingsleider vwo bovenbouw
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Inschrijfformulier studiereizen
Personalia
Naam leerling: __________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________________
Klas: _________________________________________________________

Mijn zoon of dochter kiest voor de studiereis naar (per keuze doorhalen wat niet van toepassing is):
1e keuze: Praag / Edinburgh / Sevilla
2e keuze: Praag / Edinburgh / Sevilla
3e keuze: Praag / Edinburgh / Sevilla
Nota bene: zorgt u ervoor dat ook een 2e en een 3e keuze is ingevuld.
Mijn zoon of dochter gaat niet mee op studiereis, maar neemt deel aan de werkweek in Den Haag.
De reden hiervoor is
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Toestemming
Hierbij geef ik bovengenoemd kind toestemming om deel te nemen aan de hierboven vermelde
studiereis/werkweek. Met deze aanmelding verplicht ik mij tot het betalen van de totale reissom à
€395,-. Tevens ben ik zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis-/annuleringsverzekering.

Datum: _________________________
Naam: _________________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________

