Tongeren, 20 september 2018
Buitenlandse reis zesdejaars (Barcelona of Italië)
Geachte ouders, beste leerling van het zesde jaar,
Ook dit schooljaar organiseren we voor de zesdejaars een buitenlandse reis. We bieden de zesdejaars de mogelijkheid
om deel te nemen aan hetzij een 5-daagse reis naar Barcelona, hetzij een 9-daagse rondreis in Italië.
Barcelona, de stad van Gaudi, met zijn Sagrada Familia en Parc Guell is ideaal als citytrip omwille van de cultuur,
architectuur en zijn ligging aan de zee. Op de Ramblas kan je uren flaneren, genietend van de sfeer en de bijzondere
straatartiesten. De middeleeuwse binnenstad en de modernistische bouwwerken zoals het Palau de la Musica zijn
prachtig. Ook leuk om te bezoeken zijn de kleurrijke markthallen, waar de locals hun boodschappen doen.
En wat dacht je van Camp Nou: het mekka van iedere voetballiefhebber! Wij verkennen deze boeiende stad te voet, met
de fiets en met de metro.
We reizen naar Barcelona met een nachtreis per autocar en vertrekken op dinsdagnamiddag 2 april 2019 om 15u30
na school. De terugreis wordt een nachtreis per bus met thuiskomst op zaterdag 6 april 2019 rond de middag. De prijs
van deze reis bedraagt € 350 . In deze prijs zijn inbegrepen: een comfortabele bus met ervaren chauffeur, begeleiding
van leerkrachten, verblijf in een 3-sterrenhotel op basis van halfpension in de omgeving van Barcelona en inkomgelden.
Niet inbegrepen zijn het middagmaal en persoonlijke uitgaven. In deze prijs voorzien we ook een standaard
annulatieverzekering als je deelname niet kan doorgaan o.w.v. ziekte of overmacht.
Om praktische/organisatorische redenen kunnen we maximaal 120 leerlingen deze culturele reis aanbieden.
Voor de Italiëreis ligt het accent op de culturele rijkdom van dit land. Met een overvol programma richten we ons hierbij
uiteraard op een geïnteresseerd publiek: we bezoeken maar liefst 8 steden, diverse kerken, enkele musea, 1
archeologische site, … Het wordt dus vroeg opstaan, veel stadsbezoeken, kilometers wandelen, lange busritten, geen
luxehotels… Maar met je vrienden op reis gaan is natuurlijk altijd leuk. Samen op reis gaan, betekent echter ook dat we
ons aan afspraken moeten houden, willen we zo’n reis laten welslagen. De Italiëreis vertrekt woensdag 3 april 2019 in
de zeer vroege ochtend en doet in 9 dagen de volgende plaatsen aan: Milaan, Verona, Pisa, Firenze, Siena, Assisi,
Rome, Pompeï en Napels. De details volgen later. We komen terug thuis op donderdag 11 april 2019 in de late
namiddag. De prijs van deze reis bedraagt € 930. Inbegrepen zijn: logies en half pension (ontbijt+ avondmaal) in 3sterrenhotels (soms 4-sterren); een comfortabele bus met ervaren chauffeur; begeleiding van leerkrachten; toegang tot
musea en archeologische sites. Niet inbegrepen zijn: middagmaal en persoonlijke uitgaven. In deze prijs voorzien we
ook een standaard annulatieverzekering als je deelname niet kan doorgaan o.w.v. ziekte of overmacht.
Om praktische/organisatorische redenen kunnen we maximaal 40 leerlingen deze culturele reis aanbieden.
Voor beide reizen houden wij er aan om leerlingen met een problematisch gedrag tijdens het schooljaar de deelname tot
de reis te ontzeggen: zie achterzijde van deze brief.
Verder in deze brief vindt u ook de nodige informatie over de inschrijving en wijze van betaling.
We stellen jullie een mooie reis voor: denk er eens over na en … schrijf je tijdig in!
Met vriendelijke groeten,
De directie en het team van viio 3de graad
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Afspraken buitenlandse reizen
Met de buitenlandse reizen willen we de gemotiveerde, cultuurminnende leerling de mogelijkheid bieden om aan een
democratische prijs een onvergetelijke uitstap te maken naar enkele van de mooiste Europese steden. De begeleiders
zorgen voor de nodige regelingen, de leerlingen zorgen voor het welslagen van deze reis. Hierbij zijn afspraken
onvermijdelijk!
Het is immers de verantwoordelijkheid van zowel leerlingen als begeleiders om zo’n reis te laten lukken. Leerlingen die
zich op normale schooldagen al niet aan de afspraken houden, zullen het op buitenlandse reizen ongetwijfeld ook
moeilijk hebben zich aan de regels te houden. Leerlingen die te laat op de afspraak zijn, die zich niet houden aan de
leefregels binnen een groep, … maken het voor alle leerlingen en begeleiders moeilijk om het aangeboden programma
en de fijne tijd te realiseren. Het is dan ook logisch dat we als school bepalen wie er al dan niet op een dergelijke reis
mee mag gaan. Deze reis is immers een beloning of gunst, geen afdwingbaar recht.
Vandaar dat we van iedere deelnemer verwachten dat hij/zij zich houdt aan de afspraken die vermeld zijn in het
schoolreglement. Dit is een vanzelfsprekendheid.
Hierbij willen we volgende punten extra benadrukken:
 Stiptheid: op tijd in de school, in de les zijn, op afspraken (bv. tijdens excursies, de sportdag…) zijn, gemaakte
afspraken nakomen, …
 Correct gedrag: tijdens de lessen, tijdens de pauzes, maar ook tijdens extra-murosactiviteiten
 Beleefd gedrag naar medeleerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers…
 Goed gedrag tijdens de voorgaande reis. We zullen ons hierbij laten adviseren door de begeleiders van de
voorgaande reis.
Bij twijfel over bovenstaande zaken zal de huidige klassenraad een advies uitspreken om je al dan niet toe te laten tot de
reis. Bij een negatief advies zal je dan ook niet toegelaten worden en uit de deelnemerslijst geschrapt worden.
Met deze afspraken hopen we de gemotiveerde, cultuurminnende leerlingen en de begeleiders extra te ondersteunen in
de realisatie van een fijne, leerrijke buitenlandse reis. Dan kan er later ook met veel plezier terug gekeken worden op
deze ervaring.

HOE INSCHRIJVEN ?
1) Van zondag 30 september (18.00u) tot dinsdag 2 oktober (23.00u) kan je via een online inschrijfmodule
inschrijven.
2) Na de 120ste inschrijving voor Barcelona of na de 40ste inschrijving voor Italië kom je op een reservelijst te staan.
3) Voor de BARCELONAREIS:
a. Na het aflopen van de inschrijvingstijd krijg je een bericht tot betaling.
b. Uiterlijk op vrijdag 5 oktober 2018 dient de eerste schijf van € 150 betaald te worden. De
inschrijving wordt pas geldig na ontvangst van deze eerste schijf!
c. De tweede schijf van € 100 wordt betaald vóór de kerstvakantie (uiterlijk 20 december 2018!).
d. De derde schijf van € 100 wordt betaald vóór de krokusvakantie (uiterlijk 28 februari 2019!).
e. U kan er ook voor kiezen om een éénmalige betaling te doen van € 350 (uiterlijk op 5 oktober 2018!).
f. De betalingen stort u op rekening IBAN BE30 7785 9212 2411 van KaSO Tongeren–Borgloon,
telkens met de vermelding “Barcelona 2019 VIIO 3de graad + naam + klas van de leerling”.
4) Voor de ITALIËREIS:
a. Na het aflopen van de inschrijvingstijd krijg je een bericht tot betaling.
b. Uiterlijk op vrijdag 5 oktober 2018 dient de eerste schijf van € 330 betaald te worden. De
inschrijving wordt pas geldig na ontvangst van deze eerste schijf!
c. De tweede schijf van € 300 wordt betaald vóór de kerstvakantie (uiterlijk 20 december 2018!).
d. De derde schijf van € 300 wordt betaald vóór de krokusvakantie (uiterlijk 28 februari 2019!).
e. U kan er ook voor kiezen om een éénmalige betaling te doen van € 930 (uiterlijk op 5 oktober 2018!).
f. De betalingen stort u op rekening IBAN BE30 7785 9212 2411 van KaSO Tongeren–Borgloon,
telkens met de vermelding “Italië 2019 VIIO 3de graad + naam + klas van de leerling”.
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