Tongeren, 16 november 2021

Uitstap naar Parijs voor de leerlingen van het derde jaar

Beste ouders en leerlingen van het derde jaar
Het is al jaren een traditie dat wij met onze derdejaars een driedaagse reis naar Parijs
maken. Niet zomaar een uitstap, maar een unieke kans om kennis te maken met de
cultuur en het leven van een wereldstad met een enorm cultuurhistorisch verleden. Op
het programma staan o.a. een bezoek aan het Louvre, l’Île de la Cité, de Eiffeltoren, de
Champs-Elysées, Versailles enz.
Wij kunnen u deze uitstap aanbieden voor 210 euro. Inbegrepen in deze prijs is de
busreis, het hotel met ontbijt, de metro, alle inkomgelden van musea en dergelijke en een
annulatieverzekering. Het spreekt voor zich dat men enkel kan annuleren met een geldige
reden. Niet inbegrepen zijn de maaltijden ’s middags en ’s avonds en persoonlijke
uitgaven.
Deze driedaagse gaat door op 25, 26 en 27 mei en is voor iedereen geheel vrijblijvend
en dus zeker niet verplicht. Het blijft echter wel een schooluitstap waarbij het volledige
schoolreglement van toepassing blijft. Het spreekt voor zich dat wij ons het recht
voorbehouden om leerlingen die al ingeschreven zijn, in laatste instantie toch nog te
weigeren omwille van een gebrek aan inzet of storend gedrag in de klas of op school. Ook
tijdens de reis verwachten we dat iedereen zich houdt aan de afspraken. Indien dit niet
het geval zou zijn, sanctioneren wij de betrokken leerling tijdens de reis of achteraf.
Wij weten niet wat de toekomst brengt, maar momenteel gelden in Frankrijk strikte
voorwaarden wat betreft de Covid-19 pandemie. Bezoekers moeten beschikken over
een coronacertificaat, niet enkel om het land binnen te mogen, maar ook om musea te
bezoeken, op restaurant te gaan enz.

Om deel te kunnen nemen aan de reis en de activiteiten heb je een Coronacertificaat
nodig. Wanneer je volledig gevaccineerd bent krijg je zo’n certificaat. Momenteel geldt
een herstelcertificaat (180 dagen) of een negatieve PCR-test (max. 48 uur) ook maar dit
geeft geen zekerheid voor mei 2022.
Ook is het niet haalbaar om leerlingen die alleen over een negatief testresultaat
beschikken bij vertrek (en dus niet gevaccineerd zijn of een herstelcertificaat hebben) om
de 48 uur te laten testen op de plaats van bestemming. Bij inschrijving dient u als ouder
te verklaren dat u van deze voorwaarden heeft kennis genomen.
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U verklaart zich eveneens akkoord dat als uw zoon/dochter ondanks de verklaring
toch niet aan die voorwaarden beantwoordt, alle kosten die daaruit voortvloeien
(zoals onder andere boetes, terugreiskosten voor kind en begeleider,
extra testkosten, kosten voor testen ter plaatse, verplaatsingen om testen te kunnen
laten uitvoeren, extra verblijfkosten kind en begeleider) door u gedragen zullen worden.
Gelieve dan ook de verklaring in bijlage te ondertekenen waarin u bevestigt dat uw zoon
of dochter op het ogenblik van vertrek zal beschikken over een coronacertificaat en dat u
– in geval van niet-vaccinatie of het niet beschikken over een herstelcertificaat – de
begeleiders ervan op de hoogte zal stellen en alle kosten die de extra preventieve testen
ter plaatse met zich meebrengen (zoals onder andere testen zelf, transportkosten voor
leerling én begeleider) zal vergoeden.
Ouders die verklaren dat hun zoon of dochter gevaccineerd is of over een
herstelcertificaat beschikt waarbij later blijkt dat zoon of dochter toch niet aan die
voorwaarden beantwoordt, bevestigen dat zij alle kosten zullen dragen die uit die situatie
voortvloeien (zoals onder andere boetes, terugreiskosten voor kind en begeleider, extra
testkosten, kosten voor testen ter plaatse, verplaatsingen om te testen te kunnen laten
uitvoeren, extra verblijfskosten kind en begeleider).
Voor deze reis hebben we de capaciteit kunnen verhogen tot 240 leerlingen.
We werken via een online aanmelding. U kan uw dochter of zoon aanmelden vanaf
zaterdagavond 20/11 om 20.00 u.
U krijgt in de week na de inschrijving de bevestiging of uw dochter of zoon effectief
ingeschreven is of eventueel op de reservelijst terechtgekomen is.
Nadien verwachten wij een eerste schijf van 100 euro op rek.nr. BE30 7785 9212 2411
van vzw Katholiek Onderwijs Zuid-Limburg uiterlijk op woensdag 1 december. ( in de
mededeling vermelden ‘naam+voornaam leerling + reis Parijs’ ) Pas na tijdige betaling
van deze eerste schijf is de inschrijving van uw dochter of zoon definitief. Indien de
betaling niet tijdig gebeurt, zal uw zoon/dochter op de reservelijst geplaatst
worden.
Indien u hierover nog vragen hebt, kan u ons uiteraard steeds contacteren via
Smartschool of via 012 24 20 70.
Met vriendelijke groet, mede namens de begeleidende personeelsleden
Jean-Paul Cox, directeur 2de graad
PS: zorgt u ervoor dat uw dochter of zoon tijdig én volledig gevaccineerd is?
Bijlage: verklaring ouders
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Ondergetekende, ……………………………………………………………….., ouder van
(voornaam en naam) ……………………………………………….
van klas ………………… bevestigt hierbij het volgende in het kader van de reis naar
Parijs op 25, 26 en 27 mei 2022:
•

Mijn dochter / zoon zal voldoende én tijdig gevaccineerd zijn en zal op het ogenblik
van vertrek beschikken over een coronacertificaat;

•

Mijn dochter / zoon zal ook een papieren versie van dit coronacertificaat bij zich
hebben.

•

In geval van niet-vaccinatie of het niet beschikken over een herstelcertificaat, zal ik
de begeleiders ervan op de hoogte stellen en alle kosten vergoeden die de extra
preventieve testen ter plaatse met zich meebrengen (zoals onder andere testen
zelf, transportkosten voor leerling én begeleider)

•

Indien ik verklaar dat mijn zoon of dochter gevaccineerd is of over een
herstelcertificaat beschikt waarbij later blijkt dat zoon of dochter toch niet aan die
voorwaarden beantwoordt, bevestig ik dat ik alle kosten zal dragen die uit die
situatie voortvloeien (zoals onder andere boetes, terugreiskosten voor kind en
begeleider, extra testkosten, kosten voor testen ter plaatse, verplaatsingen om te
testen te kunnen laten uitvoeren, extra verblijfskosten kind en begeleider).

Datum

Voornaam en naam

Handtekening
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