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Aan: de ouder(s) en/of verzorger(s) van en de leerlingen uit havo 4
Onderwerp: inschrijving profielreis Parijs, Berlijn, Edinburgh en Den Haag
Den Haag, 6 november 2018

Geachte ouders en/of verzorgers van de leerlingen uit havo 4, beste leerlingen,
Uw kind heeft zich onlangs aangemeld voor een profielreis met de bestemming Parijs,
Berlijn, Edinburgh of de thuiswerkweek.
We hebben veel reacties van ouders en leerlingen gekregen over de keuzemogelijkheden.
Er werd te weinig keuze ervaren omdat je met Frans in het pakket naar Parijs moet en
met Duits in het pakket naar Berlijn. Er is een grote behoefte om zelf te kunnen kiezen,
zodat er ook voor vrienden en vriendinnen kan worden gekozen.
We hebben de reacties van ouders en leerlingen besproken in de schoolleiding.
Er is besloten om de talenverplichting los te laten. Dus ook als je geen Frans of Duits
hebt, kun je nu kiezen voor Berlijn of Parijs.
Mocht uw kind door deze nieuwe situatie besluiten om voor een andere bestemming te
kiezen dan kan uw kind via bijgaand formulier deze wijziging doorgeven. Indien er geen
wijzigingen zijn, hoeft dit formulier niet ingevuld te worden.
De deadline voor het inleveren is donderdag 8 november 12:00 uur bij ondergetekende.
We hopen op deze manier tegemoet te komen aan de wensen van ouders en leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatoren,

Esther Knol
Afdelingsleider havo bovenbouw

Inschrijfformulier buitenlandse reizen
Personalia
Naam leerling: __________________________________________________
Geboortedatum: ________________________________________________
Klas: _________________________________________________________
Had gekozen voor: ______________________________________________

Kiest nu voor:
O Parijs
O Berlijn
O Edinburgh
O Thuiswerkweek

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

Datum: _________________________
Naam: ________________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________

