Heerlen, september 2018
Betreft: buitenlandse reis
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Ook dit schooljaar willen wij de leerlingen van atheneum 5 de mogelijkheid bieden om aan een
buitenlandse culturele reis deel te nemen. Ingegeven door het besef dat er in de huidige tijd steeds
meer realistische risico’s zijn als het gaat om reizen, reisbestemmingen en reizen als groep in relatie
tot de veiligheid van onze leerlingen en de reisbegeleiders, hebben wij het reisaanbod en de thema’s
nog eens goed tegen het daglicht gehouden. We hebben ons daarbij de volgende vragen gesteld:
1. Welk educatief doel wordt gerealiseerd vanwege de bestemming en het programma ter
plaatse?
2. Wat zijn mogelijke veiligheidsrisico’s en in hoeverre kunnen leerlingen, ouders, de school en
de docent‐begeleiders deze aanvaardbaar dragen?
Het Bernardinuscollege vindt het belangrijk om een educatief reisaanbod te realiseren. Een reis
levert onmiskenbaar een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Ook dit
schooljaar kiezen we nadrukkelijk voor een stevige educatieve thematische insteek, die ruimte biedt
voor cognitieve en sociale leer‐ en ervaringsmomenten. We hanteren hierbij het principe dat veilig
op reis gaan binnen de beheersbare mogelijkheden het belangrijkste is.
Nadat met de reisorganisatoren en reisbegeleiders van de reizen in het schooljaar 2018 een evaluatie
heeft plaatsgevonden, hebben wij besloten dit reisaanbod te continueren. Elke reis heeft een thema,
een verbindend verhaal waarbij de leerlingen uitgedaagd worden om voor te bereiden, te beleven,
ter plekke te presenteren en ervaringen op te doen die alle deelnemers vormen en de denkbeeldige
rugzak van de leerlingen vullen.
Dit schooljaar bieden wij in week 19 (6 t/m 10 mei 2019), bij voldoende belangstelling, de volgende
reisdoelen aan:


Een busreis naar de Provence o.l.v. mevrouw Van der Werf.
(maximaal aantal deelnemers 30 leerlingen havo en atheneum)
Vertrek : zondag 5 mei 2019
Terug : vrijdag 10 mei 2019
Kosten : ± € 515,‐‐
Leven als God in Frankrijk, dat betekent dat het in Frankrijk goed toeven is. Dat heeft te
maken met het fijne klimaat, het lekkere eten, de wijn, de prachtige natuur, de goed
bewaarde cultuur. Wij gaan op zoek naar dat leven als een God in Frankrijk; waar komt die
aantrekkingskracht van met name dit deel van Frankrijk vandaan, en wordt dit tot op heden
nog zo ervaren? We zullen dit ontdekken door een bezoek te brengen aan de steden Orange,
Nîmes, Avignon, Arles en aan de Pont du Gard en de Mont Ventoux.
In de reissom is uitgegaan van verblijf op basis van logies en ontbijt, diner, alle entreegelden
en een collectieve reisongevallenverzekering. De lunches zijn voor eigen rekening.



Een bus/bootreis naar Engeland o.l.v. de heer Weijenberg.
(maximaal aantal deelnemers 55 leerlingen havo en atheneum)
Vertrek : maandag 6 mei 2019
Terug : vrijdag 10 mei 2019
Kosten : ± € 400,‐‐
History and culture in “this Green and Pleasant Land”
We ondernemen een vijfdaagse reis naar Engeland. We zullen op basis van logies en ontbijt
in een hotel in Crystal Palace, een buitenwijk van Londen, verblijven. Gedurende ons verblijf
bezoeken we o.a. Oxford en een van de colleges met een gids. De stad staat immers bekend
vanwege de eeuwenoude universiteit. Ook zullen we er gezamenlijk een cream tea nuttigen.
We maken een dagtocht naar Londen met een rondrit en een museumbezoek en natuurlijk
wat vrije tijd. Op een andere dag gaan we naar Brighton, aan de zuidkust van Engeland, en
zullen o.a. The Royal Pavilion bezoeken en kunnen we genieten van het prachtige uitzicht op
de wereldberoemde krijtrotsen van de Seven Sisters. Tijdens onze vijfdaagse reis kunnen we
genieten van het landschap, de geschiedenis en de cultuur van het prachtige Engeland en zal
er ook genoeg vrije tijd zijn om zelf even op pad te gaan.
In de reissom is uitgegaan van een verblijf van 5 dagen (4 nachten) in een hotel op basis van
logies en ontbijt, de entreegelden en een collectieve reisongevallenverzekering. De lunches
en diners zijn voor eigen rekening.



Een busreis naar Wenen o.l.v. mevrouw Blanker.
(maximaal aantal deelnemers 50 leerlingen havo en atheneum)
Vertrek: zondag 5 mei 2019
Terug : vrijdag 10 mei 2019
Kosten : ± € 450,‐‐
Wenen, de keizerlijke kunst‐ en cultuurhoofdstad aan de Donau.
In tegenstelling tot veel grote Europese steden, is Wenen een niet alledaagse bestemming
voor schoolreizen. Juist dat maakt een bezoek aan Wenen zo bijzonder. Er is op het gebied
van kunst, cultuur en geschiedenis veel te zien en te beleven.
De deelnemers dienen zich voor vertrek goed in te lezen en maken voorbereidende
opdrachten, zodat we ter plaatste al veel weten over al het moois dat Wenen te bieden
heeft. Die opdrachten worden, voorafgaand aan de reis, door de leerlingen gepresenteerd,
tijdens een informatieavond voor ouders en deelnemers.
Op het programma staan bezoeken aan o.a. het Leopoldsmuseum, de Stephansdom, de
bouwwerken van Hundertwasser, het Prater, Schloss Schönbrunn en de Staatopera. Als we
het organisatorisch rondkrijgen, bezoeken we op de terugweg ook het voormalig
concentratiekamp Mauthausen. We gaan samen ontdekken dat Wenen veel meer te bieden
heeft dan alleen heerlijke Sacher Torte en malse Wiener Schnitzel!
In de reissom is uitgegaan van verblijf op basis van logies en ontbijt, diner, alle entreegelden
en een collectieve reisongevallenverzekering. De lunches zijn voor eigen rekening.



Een busreis naar Dresden, Leipzig en Weimar o.l.v. de heer Sterk.
Leerlingen met het vak Duits in hun vakkenpakket hebben voorrang bij inschrijving.
(maximaal aantal deelnemers 35 havo en atheneum)
Vertrek : maandag 6 mei 2019
Terug : vrijdag 10 mei 2019
Kosten : ± € 450,‐‐
“Zeitreise Deutschland”, ga mee op tijdreis door Duitsland.
Wij bieden jullie de mogelijkheid om in 5 dagen dwars door het mooie Duitse land te reizen.
Op pakweg 700 km overbruggen we 1000 jaar Duitse en Europese geschiedenis. We reizen
via Dresden naar Leipzig om vervolgens via Weimar weer terug te keren.
Wij bezoeken op de eerste dagen de stad Dresden, de barokke parel aan de Elbe met o.a
Zwinger en Semperoper, de best bewaarde wijk uit de Gründerzeit en de mooiste
zuivelhandel ter wereld. Je zult er ook kennis maken met de meest moderne en
geavanceerde autotechniek van deze tijd in het VW‐museum. Verder bezoeken wij de
bruisende en uitnodigende beursstad Leipzig. Hier gaan we terug in de tijd en leren we de
DDR en haar geheime dienst op een intrigerende manier kennen. De grote teleurstelling van
Napoleon mogen we herbeleven bij het Völkerschlachtdenkmal. Via de verschrikkingen van
een totalitair regime (het voormalige KZ Buchenwald) komen wij bij onze laatste halteplek,
het Weimar van de ‘Deutsche Klassik’. Hier maken we kennis met Goethe en Schiller en met
de avantgardistische kunststroming: Bauhaus.
Dit alles wordt omlijst met ‘gute deutsche Küche’, gezelligheid, theater‐ en filmbezoek, zodat
het een onvergetelijke en diverse week wordt. Jij gaat toch mee? Weimar, Leipzig und
Dresden immer eine Reise wert!
In de reissom is uitgegaan van verblijf op basis van logies en ontbijt, diner, alle entreegelden
en een collectieve reisongevallenverzekering. De lunches zijn voor eigen rekening.



De excursieweek. Voor leerlingen die niet mee op reis gaan, organiseren wij van maandag
t/m vrijdag een leerzame en culturele excursieweek o.l.v. de heer Keune. Dit betekent dat uw
zoon/dochter aan een aantal activiteiten en excursies binnen en buiten de school zal
deelnemen (bijvoorbeeld excursies naar Maastricht, Keulen, de Voerstreek).
Kosten : ± € 65,‐‐



Thuisblijvers. De leerlingen die niet kunnen of willen deelnemen aan één van de
bovenstaande programma’s en dus thuisblijven, stellen in samenspraak met hun mentor en
teamleider een programma samen dat ze in deze week op school kunnen invullen.

Doubleurs mogen zich ook inschrijven voor een reis mits er plekken over zijn. Mochten er bij de
betreffende reis geen plekken meer vrij zijn, zal de leerling moeten deelnemen aan de
excursieweek of het thuisblijversprogramma op school.
Mochten we voor een reisprogramma te weinig inschrijvingen hebben waardoor de reis niet meer
kostendekkend is, behouden we ons het recht voor een programma te schrappen.
Wanneer de kosten voor u bezwaarlijk zijn, dan kunt u via deze link op de website van stichting
leergeld komen: http://www.leergeld.nl/parkstad/ .
De leerlingen die voor een van de reisdoelen intekenen, krijgen mogelijk te maken met studielast.
School wordt op deze manier voor een gedeelte buitenschools. Deze aanpak verrijkt o.i. het
reisprogramma en onderstreept nog eens het belang dat de organisatie hecht aan het educatieve en

culturele karakter van een door school georganiseerde buitenlandse reis. Daarnaast blijven de sociale
en recreatieve aspecten van een dergelijke reis natuurlijk volop overeind.
Wij willen u en de leerlingen er met nadruk op wijzen dat de educatieve aard van deze reizen
belangstelling voor cultuur veronderstelt en dat het programma als zodanig zal worden
samengesteld. Het gemis aan culturele belangstelling moet een leerling er absoluut van
weerhouden om op deze reisdoelen in te tekenen. Van de deelnemers wordt verder verwacht dat
zij fatsoensregels in acht nemen en de gebruiken van het land respecteren. Daarnaast spreekt het
voor zich dat de door en met de leiding gemaakte afspraken volledig gerespecteerd dienen te
worden.
De ouder(s)/verzorger(s) dienen een verklaring te tekenen waarin zij de volledige
verantwoordelijkheid dragen voor het gedrag van hun kind.


Het gebruik van drugs, alcohol en het hebben van seksuele contacten zijn verboden.



Het in bezit hebben van drugs of het gebruik ervan zal uitsluiting van de reis of een
uitsluiting van de voortzetting ervan tot gevolg hebben. Er zal geen teruggave van de
reissom aan de ouder(s)/verzorger(s) plaatsvinden.



Eventuele gemaakte kosten voor vervoer retour naar Heerlen zijn voor rekening van de
ouder(s)/verzorger(s).

Ook willen wij benadrukken dat het welslagen van een dergelijke groepsreis afhankelijk is van de
sfeer binnen de groep. Juist om deze sfeer te waarborgen, behouden de organisatoren zich het recht
voor, leerlingen die de schoolregels niet respecteren/naleven of leerlingen die zich tijdens een
eerdere reis of buitenschoolse activiteit niet volgens de regels hebben gedragen uit te sluiten van
deelname aan het programma. Zij zullen een alternatief programma op school volgen. In dat geval
wordt u van onze beweegredenen in kennis gesteld.
Omdat wij van onze kant tot snelle boeking moeten overgaan, vragen wij u ons uiterlijk woensdag 26
september in kennis te stellen of uw zoon/dochter wil deelnemen aan één van de reizen, de
excursieweek of aan het thuisblijversprogramma op school. U kunt dit doen door bijgevoegd
inschrijfformulier ingevuld en ondertekend persoonlijk in te leveren bij de schoolassistenten. Zij
zetten de inleverdatum en een paraaf op het inschrijfformulier. Zo spoedig mogelijk na de indeling
ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur moet dan binnen vier weken voldaan zijn, anders
vervalt de inschrijving voor de reis. In dit geval zal uw zoon/dochter niet mee op reis mogen en het
thuisblijversprogramma op school volgen. Indien een betaling in één keer bezwaarlijk is en u liever in
termijnen betaalt, kunt u via de mail contact opnemen met mevrouw Veltstra van de administratie
(gfm.veltstra@bernardinuscollege.nl).
De leerlingen dienen hun eerste, tweede en derde keuze aan te geven op het inschrijfformulier. De
leerlingen zullen dan door ons bij één van deze drie keuzes worden ingedeeld. Daarbij hanteren wij
het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Bij overintekening voor een programma zal een
leerling bij zijn tweede of derde keuze ingedeeld worden.
De bovengenoemde aanmelding draagt een definitief karakter. Eventuele onkosten, verbonden aan
een annulering van uw kant, moeten in rekening worden gebracht. Elke deelnemer is via school
verzekerd tegen ongevallen. Tevens hebben we voor alle leerlingen een reisbagageverzekering.
Voor een annuleringsverzekering dient u, indien gewenst, zelf zorg te dragen.

Te zijner tijd zult u d.m.v. een mail en een bijeenkomst nader worden geïnformeerd over de reis. Met
(dringende) vragen kunt u zich ook nu reeds richten tot mevrouw J. van der Werf, reisleidster
Provence, de heer A. Weijenberg, reisleider Engelandreis, mevrouw J. Blanker, reisleidster Wenen, de
heer M. Sterk, reisleider Dresden, Leipzig, Weimar of de heer M. Keune, organisator excursieweek.
Wij hopen dat dit initiatief mag rekenen op een enthousiaste reactie uwerzijds.
Met vriendelijke groeten,
namens de commissie reizen,
F. Fregin, coördinator reizen

