Tongeren, oktober 2018

Beste ouders en leerlingen
Naar jaarlijkse traditie gaan de vierdejaars op reis naar Londen. Onze citytrip gaat dit
schooljaar door van 5 april tot en met 7 april 2019. Tijdens deze drie dagen laten we je
genieten van de unieke sfeer die deze metropool uitademt. We brengen bijvoorbeeld
een bezoek aan de Tower of London, St. Paul’s Cathedral, Covent Garden, Madame
Tussauds, London Eye, Trafalgar Square, Piccadilly Circus … Stuk voor stuk toeristische
trekpleisters die je nooit meer zal vergeten. Daarenboven word je ondergedompeld in
de Engelse cultuur en taal: an amazing experience!
Algemeen
Dit jaar vertrekken we op vrijdagochtend voor de paasvakantie. De reis is geen
verplichting.
De kostprijs bedraagt €219. In deze prijs is inbegrepen:
- vervoer met een 4-sterren autocar (heen en terug, vervoer in Londen), via de
Zigeuner;
- overtocht Calais-Dover heen en terug (met ferry);
- verblijf op basis van kamer met Engels ontbijt (2 overnachtingen): Ibis London
Heathrow;
- inkomgelden;
- deskundige begeleiding .
Let op: voor de reis naar het Verenigd Koninkrijk heb je een geldige Belgische
identiteitskaart nodig of een geldig internationaal reispaspoort. Indien je de Belgische
nationaliteit niet bezit, dien je extra documenten aan te vragen bij je gemeente. Laat
dit ook weten aan de organiserende leerkrachten.
Inschrijven
Inschrijven kan enkel digitaal via www.viio.be/Londen vanaf woensdag 3 oktober (19
uur). De eerste 250 leerlingen zijn ingeschreven, de volgende 20 leerlingen komen op
de reservelijst. Je ontvangt een bevestiging via de website, en binnen de 2 weken
sturen we een lijst met de namen van de deelnemers.
Prijs
In deze prijs zijn geen persoonlijke uitgaven inbegrepen. Ook moet je ter plaatse nog
tweemaal middageten en tweemaal avondeten betalen. Londen is een erg dure stad.
Doordat we in grote groep reizen kunnen we echter de inkomgelden en verblijfskosten
drukken en kunnen we toch een uitgebreid programma aanbieden.
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Betaling
Indien uw zoon/dochter wenst deel te nemen aan deze reis, zijn er twee mogelijkheden
om te betalen: betaling in schijven of de volledige som in één keer. In beide opties kan
u kiezen voor een annulatieverzekering*.
optie 1: betaling in schijven
schijf 1:
€79
voor 19 oktober
zonder annulatieverzekering
OF
€89
met annulatieverzekering
schijf 2:
€70
voor 9 november
schijf 3:
€70
voor 11 januari

optie 2: volledige som in één keer
voor 27 oktober
€219
zonder annulatieverzekering
OF
€229
met annulatieverzekering

rekeningnummer: BE30 7785 9212 2411
naam begunstigde: VZW KASO Tongeren-Borgloon
vrije mededeling: naam, voornaam, klas – reis Londen
Vermeld deze mededeling bij elke betaling (zowel bij elke schijf als bij het betalen van
de volledige som).
We zien de inschrijving pas als definitief als de volledige som betaald is. Dit geldt ook
voor de betaling in schijven.
*De annulatieverzekering is geldig bij ziekte of bij een sterfgeval in familiale kring.
Indien u om een andere reden wenst te annuleren, geldt de annulatieverzekering niet
en kan De Zigeuner u niets terugbetalen. Indien u de reist wenst te annuleren, dient u
De Zigeuner hiervan zelf op de hoogte te brengen. Ook laat u dit dan weten aan de
verantwoordelijke leerkracht Tom Brouns via Smartschool.
Afspraken (zie ook volgende pagina)
Hoewel de reis doorgaat tijdens enkele vrije dagen, blijft het schoolreglement onverkort
van toepassing. We zijn steeds met een grote groep in Londen op stap en dan zijn
duidelijke afspraken nodig. Wanneer leerlingen de gemaakte afspraken overtreden, zal
er dan ook opgetreden worden. Ook houden wij eraan om leerlingen met een
problematisch gedrag tijdens het schooljaar de deelname tot de reis te ontzeggen (zie
de afspraken op de volgende pagina). In dat geval krijgt u het betaalde bedrag terug
(met aftrekking van reeds gemaakte kosten: bus, hotel, metrotickets, reeds
aangekocht toegangstickets…).
Als iedereen echter met een positieve ingesteldheid vertrekt, wordt de reis even fijn als
de voorbije jaren!
Vriendelijke groeten
Tom Brouns, Karolien Clerx, Ann Coenegrachts en Stefanie Meesters
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Afspraken voor deelname aan 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 een 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 niet aan 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 gunst, geen afdwingbaar recht.
Vandaar dat we van iedere deelnemer verwachten dat hij/zij zich houdt aan alle
afspraken en regels die vermeld zijn in het schoolreglement. 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 extramurosactiviteiten;
beleefd gedrag naar medeleerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers …;
goed gedrag tijdens een voorgaande schoolreis of extra-muros activiteit. We
zullen ons hierbij laten adviseren door de begeleiders van deze voorgaande
activiteiten.

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 van de deelnemerslijst geschrapt worden. Deze beslissing zullen
we dan aan jou en je ouders toelichten.
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