PROTOCOL KLAS 3 OP REIS – 2020/2021
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In dit document leest u de voorwaarden en afspraken voor de georganiseerde
reizen (Berlijn, Londen, Parijs, België, Ruhrgebied) in de reisweek van 19 t/m
23 april 2021. Voor de uitwisseling met Zweden gelden voor een deel andere
afspraken. De deelnemende leerlingen worden hiervan op de hoogte gebracht
door de organiserende docenten (Yob van der Woude en Tamara Verhoeven).
Aanmelding, annulering en betaling:
1) Alle leerlingen van klas 3 schrijven zich digitaal in voor de reisweek óf het
thuisblijversprogramma. Ouder 1 ontvangt de betreffende link per e-mail op
dinsdag 22 september 2020. Als de leerling kenbaar maakt interesse te hebben in
de reizen, dan geeft hij of zij een top 3 op. Bij keuze van het thuisblijversprogramma hoeft geen top 3 gemaakt te worden. De enquête leidt dan
rechtstreeks naar het einde van het formulier.
2) Elke leerling krijgt de kans om de naam van een andere leerling in te vullen met
wie hij of zij ingedeeld wenst te worden. Ons uitgangspunt is om een ieder te
plaatsen binnen zijn of haar top 3 met de opgegeven medeleerling, maar we
kunnen daar geen garanties voor geven. Inschrijven kan tot 1 oktober 2020.
3) Bij elke reis is plek voor 50 deelnemers. De reisgroepen worden samengesteld uit
leerlingen van de deelnemende afdelingen (3-mavo, 3-havo, 3-vwo). We streven
naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de afdelingen per reis.
4) Als school hebben wij een ongevallenverzekering afgesloten voor onze leerlingen.
Echter verzoeken wij u om tijdig zelf een (doorlopende) annuleringsverzekering
én reisverzekering te regelen voor uw kind.
5) Gezien de huidige gezondheidssituatie omtrent COVID-19 blijft er nog onzekerheid
bestaan over het definitief doorgaan van de reisweek. De school mag de reizen tot
1 februari 2021 annuleren bij de reisorganisatie. Om die reden neemt onze
schoolleiding vóór die tijd een definitieve beslissing, in eerste instantie gebaseerd
op het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken. In dat geval vindt er
een restitutie van de reissom plaats, met uitzondering van € 20,- administratiekosten. Mochten we genoodzaakt zijn om een bepaalde reis te annuleren, dan
zullen wij ons best doen om de leerlingen zoveel mogelijk te verdelen over de
reizen die wel doorgang mogen/kunnen vinden. Om die reden geeft u ook een top
3 voor uw kind op.
6) Indien we genoodzaakt zijn om één of meerdere reizen na 1 februari 2021 te
annuleren én we de kosten als school niet kunnen verhalen op onze reisorganisatie, ligt het risico bij de ouders. In dat geval kunt u een beroep op de
door u afgesloten annuleringsverzekering voor uw kind. Restitutie van het
betaalde reissom door de school is in dat geval helaas niet mogelijk.
7) Bij annulering uit eigen beweging kan eveneens een beroep gedaan worden
gedaan op de annuleringsverzekering die ouders, net als de reisverzekering, zelf
af kunnen sluiten. Restitutie van het betaalde reisgeld door de school is in dat
geval helaas niet mogelijk.
8) Indien het reisadvies voor een bepaalde stad of regio tijdens de reisweek
verandert in oranje of rood, dan zullen we de betreffende reis direct afbreken en
terugkeren naar Nederland. In geval van een verplichte thuisquarantaine zullen
we onderwijs op afstand verzorgen.
9) Bij het digitale inschrijven uploadt de leerling zijn of haar reisdocument
(paspoort/identiteitskaart). Belangrijk is dat dit reisdocument nog ten minste zes
maanden geldig is na plaatsvinden van de reisweek. Met de gratis app "Kopie ID"
kunt u een veilige kopie van het document maken en het BSN-nummer
afschermen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraagen-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs Na 31 december 2020 kunnen EUburgers niet meer met een identiteitskaart naar het Verenigd Koninkrijk reizen.
Uw kind heeft dus een geldig paspoort nodig voor de reis naar Londen.
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10) Indien het paspoort of identiteitsbewijs van de leerling verlopen is of op korte
termijn gaat verlopen, dragen de ouders zorg voor de aanvraag van een nieuw
reisdocument en het tijdig aan de school doorgeven van de nieuwe gegevens. De
door de ouders ingevulde gegevens moeten corresponderen met het reisdocument
dat de leerling meeneemt. Anders kan de leerling niet deelnemen aan de reis.
11) Indien de leerling een buitenlands paspoort bezit, dragen de ouders zorg voor het
tijdig aanvragen van een visum, indien noodzakelijk voor de betreffende
bestemming. Een Nederlandse verblijfsvergunning kan alleen ingeleverd worden
in combinatie met een geldig buitenlands paspoort.
12) De reissom van € 390,- kan in één keer betaald worden (oktober) of in drie
termijnen van respectievelijk € 100,- (oktober), € 145,- (januari), € 145,(februari/maart). In het digitale inschrijfformulier kunt u uw voorkeur aangeven.
13) De inschrijving wordt met het ingevulde digitale inschrijfformulier én de (eerste)
betaling definitief.
Tijdens de reis:
Tot slot nog enkele belangrijke afspraken die we onder uw aandacht willen brengen voor
een positief verloop van de reizen:

















Elke leerling gedraagt zich tijdens de reis beschaafd en respectvol naar anderen
toe.
We houden er rekening mee dat we in een ander land zijn waar andere gebruiken,
eetgewoontes, etc. kunnen gelden. Vanzelfsprekend respecteren we de normen en
waarden van het land waar we samen te gast zijn;
We vragen alle deelnemers zorgvuldig om te gaan met alle vervoersmiddelen
waar tijdens de reisweek gebruik van wordt gemaakt. We houden het voertuig
samen schoon en opgeruimd en we volgen de instructies van de chauffeur op;
In een gastgezin of hostel respecteren we de nachtrust van het gastgezin c.q.
andere gasten. Na de afgesproken tijd blijft iedereen op zijn of haar kamer. Als
andere deelnemers storend gedrag vertonen, aarzel dan niet om contact met de
begeleiding op te nemen;
Wij vragen de ouders om voor aanvang van de reis de begeleiders op de hoogte
te brengen als uw kind – al dan niet op doktersvoorschrift – medicijnen bij zich
moet hebben of als de leerling een gezondheidsrisico loopt. Indien van toepassing
neemt de leerling een medicijnpaspoort mee. Deze informatie kan al doorgegeven
worden in het digitale inschrijfformulier;
Volgens de Nederlandse wet mogen jongeren onder de 18 geen alcohol drinken.
Wij houden ons aan deze wet, óók als we als schoolgroep in het buitenland zijn:
dat betekent dat het in het bezit hebben of nuttigen van alcohol en/of drugs door
onze leerlingen niet toegestaan is. Wij vragen u dit vooraf te bespreken met uw
zoon of dochter;
In het geval van overtreding van de bovengenoemde afspraken worden ouders zo
spoedig mogelijk ingelicht door de begeleiders van de reis. In het uiterste geval
zullen we u vragen om uw zoon of dochter op de reisbestemming te komen
ophalen.
Indien een leerling zich schuldig maakt aan een wetsovertreding en als gevolg
daarvan niet naar huis kan of mag reizen, dan zullen ouders opgeroepen worden
om hun kind onmiddellijk bij te staan. Tot de komst van de ouders zal een van de
begeleiders bij de leerling blijven. De ouders zijn vanaf het moment van
wetsovertreding of verdenking verantwoordelijk.
Voor eventuele aangerichte schade en te maken extra kosten zijn leerling én
ouders aansprakelijk.
Uiteraard hopen we dergelijke situaties te kunnen vermijden/voorkomen. Samen
gaan we zorgen voor een onvergetelijke ervaring voor alle deelnemers aan de

reisweek; een bijzondere afsluiting van de onderbouw en het traject van de
Talentrichtingen.
Eindhoven, 22 september 2020
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Rob Schuurmans, rector

