Tongeren, 20 september 2018
Buitenlandse reis vijfdejaars: Berlijn
Geachte ouders, beste leerling van het vijfde jaar,
Ook dit schooljaar organiseren we voor de vijfdejaars een buitenlandse reis. We bieden de leerlingen de
mogelijkheid om deel te nemen aan een 4-daagse reis naar Berlijn.
Berlijn is een bestemming die tegelijk hip en historisch is. De hoofdstad van Duitsland speelde een sleutelrol
in de recente wereldgeschiedenis. Tegelijkertijd vormt het ook een belangrijke plek voor de ontwikkeling van
technologie en industrie. Bovendien kan je in Berlijn ook proeven van internationale kunst, mode en
showbusiness. De focus van ons programma ligt op het bijzondere historische karakter afgewisseld met
uitstappen waarbij we ons o.a. richten op de moderne architectuur, kunst, technologie, …
In ons gevarieerd programma proberen we verschillende keuzes aan te bieden op basis van de interessedomeinen van de leerlingen. We bezoeken in Berlijn o.a. het oude en nieuwe stadscentrum, Fernsehturm,
Reichstag, KaDeWe, Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor, Pergamon museum, Technologie-museum,
BMW-fabriek …
Deze reis gaat door van woensdag 3 april 2019 tot en met zaterdag 6 april 2019. De kostprijs bedraagt
€ 340. In deze prijs zijn inbegrepen: verblijf in het 4* hotel in halfpension en inkomgelden. Niet inbegrepen zijn
het middageten 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 zijn er voor deze reis 190 plaatsen voorzien.

Mogen wij u erop wijzen dat tijdens deze reis het schoolreglement onverkort van toepassing blijft. Wij vragen
van de leerlingen die meegaan dan ook een gezonde interesse en een aangepast gedrag (zie afspraken op de
achterzijde). Wij van onze kant bieden de leerlingen de kans om een aangename, leerrijke en plezierige reis te
beleven naar een voor velen nog onbekende bestemming.
Op de achterzijde van 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 Berlijnteam 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 190ste inschrijving kom je op de reservelijst te staan. Indien de vraag veel groter is dan voorzien zullen
wij organisatorisch bekijken wat de mogelijkheden zijn.
3) Je inschrijving is pas definitief bij betaling:
a. Na het aflopen van de inschrijvingstijd krijg je een bericht tot betaling.
b. Uiterlijk op vrijdag 6 oktober 2018 dient de eerste schijf van € 140 betaald te worden. De
inschrijving wordt pas geldig na ontvangst van deze eerste schijf!
c. De tweede schijf van € 100 dient betaald te worden vóór de kerstvakantie (uiterlijk 20 december
2018!).
d. De derde schijf van € 100 dient betaald te worden vóór de krokusvakantie (uiterlijk 28 februari
2019!).
e. U kan er ook voor kiezen om een éénmalige betaling te doen van € 340 (uiterlijk op vrijdag 6 oktober
2018!).
f. De betalingen stort u op rekening IBAN BE30 7785 9212 2411 van KaSO Tongeren–Borgloon,
telkens met de vermelding “Berlijn 2019 VIIO 3de graad + naam + klas van de leerling”.
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