Heerlen, september 2018
Betreft: reisweek
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Voor de vakantie heeft u een brief ontvangen m.b.t. de Griekenlandreis op gymnasium 5. Tevens
heeft u een uitnodiging gehad voor de informatiebijeenkomst over de reis naar Griekenland. Deze
werd georganiseerd door dhr. Grond. De leerlingen hadden na deze informatiebijeenkomst de
mogelijkheid zich voor deze reis in te schrijven. Uw zoon/dochter heeft zich niet of nog niet voor
deze reis ingeschreven. Mocht uw zoon/dochter toch mee willen, verzoek ik u om voor 26 september
contact op te nemen met dhr. Grond of met ondergetekende en het inschrijfformulier alsnog bij dhr.
Grond in te leveren.
Wij kunnen ons voorstellen dat de kosten van de Griekenlandreis voor een aantal ouders de reden
zijn om niet in te tekenen. Om hierop in te spelen, willen we graag een goedkoper alternatief
aanbieden in de vorm van een educatieve excursieweek.
Als een leerling niet wil deelnemen aan zowel de reis naar Griekenland als aan de excursieweek,
neemt hij/zij deel aan het thuisblijversprogramma op school.
Een leerling kan dus kiezen uit:


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,‐‐



Het thuisblijversprogramma op school. De leerlingen die niet kunnen of willen deelnemen
aan het bovenstaande programma en dus thuisblijven, stellen in samenspraak met hun
mentor en teamleider een programma samen dat ze in deze week op school kunnen invullen.

Wij willen u en de leerlingen er met nadruk op wijzen dat de educatieve aard van de excursieweek
belangstelling voor geschiedenis, kunst en cultuur veronderstelt en dat het programma als zodanig
zal worden samengesteld.
Het gemis aan culturele belangstelling moet een leerling er absoluut van weerhouden om voor de
excursieweek in te tekenen.
Van de deelnemers wordt verder verwacht dat zij fatsoensregels in acht nemen en de gebruiken van
een ander 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 alcohol, drugs en het hebben van seksuele contacten zijn verboden.



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

Ook willen wij benadrukken dat het welslagen van een dergelijke programma 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 na inschrijving zo snel mogelijk willen beginnen het programma vorm te
geven, vragen wij u ons uiterlijk woensdag 26 september in kennis te stellen uw zoon/dochter wilt
deelnemen aan de excursieweek of het thuisblijversprogramma op school. U kunt dit doen door
bijgevoegd inschrijfformulier ingevuld en ondertekend persoonlijk in te leveren bij de
schoolassistenten. Zo spoedig mogelijk na de inschrijving ontvangt u van ons een factuur van € 65,‐‐.
Dit bedrag moet dan binnen vier weken na factuurdatum zijn voldaan, anders vervalt de inschrijving
voor de excursieweek.
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.
Met (dringende) vragen kunt u zich richten tot 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

