Heerlen, september 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Van 5 t/m 12 mei 2019 wordt voor alle leerlingen van gymnasium 4 een Romereis georganiseerd.
Maar liefst 5 volle dagen hebben we de gelegenheid om de stad van Romulus, van keizer Augustus,
van de pausen, van de grote Bernini te verkennen. Bereid je voor op een ontmoeting met het
Colosseum, het Forum Romanum, het Pantheon, de Sint‐Pieter, tal van bekende grote en tal van
onbekendere kleine bezienswaardigheden. Een enthousiast team van begeleiders zal je leiden door
de straten van de Eeuwige Stad, maar je krijgt ook zelf veel gelegenheid de stad te leren kennen. Het
Piazza Navona, Trastevere, de Spaande Trappen, natuurlijk de Trevi Fontein, heerlijke plekken voor
een stemmige avond. Kortom, we gaan heel veel lopen, heel veel zien én heel veel met elkaar
spreken en naar elkaar luisteren, zodat we aan het einde van de week een prachtig beeld hebben van
deze overweldigende stad.
Schrijf je je in voor Rome, dan ga je niet alleen luisteren naar de verhalen van de begeleiding, maar
ook naar de uitleg van je medeleerlingen. Iedereen houdt een spreekbeurt van ca. 10 minuten over
een van tevoren toegekend onderwerp. In situ, uiteraard! Je doet een onderzoekje naar jouw
onderwerp, zoekt interessante informatie en schrijft een stuk van ca. 1000 woorden. Precies genoeg
voor 10 minuten luistergenot. De combinatie van het geschreven stuk en de spreekbeurt ter plekke
levert een cijfer op dat meetelt voor Latijn/Grieks. Gun jezelf een mooie waardering voor jouw
waardevolle bijdrage aan de reis.
We bieden aan:


Een busreis naar Rome o.l.v. de heer Prakken.
(maximaal aantal deelnemers 50)
Vertrek: 5 mei 2019
Terug : 12 mei 2019
Kosten : ± € 575,‐‐

In de reissom is uitgegaan van logies en ontbijt in een eenvoudig hotel in Rome, en de
entreegelden. De lunch en het diner zijn voor eigen rekening.
De leerlingen die zich niet inschrijven voor de Romereis nemen deel aan de werkweek. Een
beschrijving van de programma’s die gedurende deze werkweek worden aangeboden, treft u aan als
bijlage bij deze brief.
Deze werkweek is een lesvervangende activiteit en dus voor alle leerlingen die niet deelnemen aan
de Romereis verplicht. De leerlingen kunnen kiezen uit zes verschillende activiteitenprogramma’s, te
weten: Economie, Bèta RWTH, Sport, Signatuur, Geschiedenis/aardrijkskunde en Bèta
scheikunde/biologie.
In de bijgevoegde programma’s van de werkweek kunnen nog kleine wijzigingen worden aangebracht.
Mits er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaald programma en het daarmee niet meer
kostendekkend blijkt te zijn, behouden wij ons het recht voor een programma te schrappen.

Omdat wij van onze kant tot snelle boeking moeten overgaan, vragen wij u ons uiterlijk dinsdag 2
oktober aanstaande in kennis te stellen of uw zoon/dochter wil deelnemen aan de Romereis of aan
de werkweek. U kunt dit doen door bijgevoegd inschrijfformulier ingevuld en ondertekend
persoonlijk in te leveren bij de schoolassistenten. DE schoolassistenten zetten de inleverdatum en
een paraaf op het inschrijfformulier. De leerlingen die deelnemen aan de werkweek 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.
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).
Omdat het hier gaat om een voor de leerlingen verplichte activiteit, mogen de kosten de deelname
niet in de weg staan. Wanneer deze kosten voor u bezwaarlijk zijn, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende, waarbij dan naar een passende oplossing zal worden gezocht. Via deze link komt u
op de website van stichting leergeld: http://www.leergeld.nl/parkstad/ .
Ook willen wij benadrukken dat het welslagen van dergelijke activiteiten 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
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.
Om afspraken te kunnen maken met de diverse instanties die onderdelen van de programma's voor
hun rekening nemen, is het van belang dat wij tijdig weten wie bij welk programma ingedeeld wordt.
De leerling die niet deelneemt aan de Romereis dient zijn eerste, tweede en derde keuze aan te
geven op het inschrijfformulier. De leerling zal dan door ons bij één van deze drie keuzes ingedeeld
worden. Bij overintekening voor een programma zal er geloot worden.
De aanmelding draagt een definitief karakter. Eventuele onkosten, verbonden aan een annulering
van uw kant, worden in rekening gebracht. Elke deelnemer is via school verzekerd tegen ongevallen.
Tevens hebben we voor alle leerlingen een reisbagageverzekering afgesloten. Voor een
annuleringsverzekering dient u, indien gewenst, zelf zorg te dragen.
De inschrijving sluit op dinsdag 2 oktober a.s. Leerlingen die dan nog geen keuze hebben gemaakt,
worden door ons bij een van de activiteiten van de werkweek ingedeeld. Zo spoedig mogelijk daarna
zal de definitieve indeling bekend gemaakt worden. Wij verzoeken u daarom bijgaand formulier in te
vullen en via uw dochter/zoon persoonlijk bij de schoolassistenten te retourneren.
Met vriendelijke groet,
namens de directie en teamleiders,

F. Fregin, coördinator reizen

