Tongeren, 3 oktober 2022
Buitenlandse reis zevende jaar: München
Geachte ouders, beste leerling van het zevende jaar,
In viio willen wij onze leerlingen de mogelijkheid bieden om samen culturele uitstappen en
reizen aan te bieden omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een grote toegevoegde waarde
biedt aan de vorming van onze leerlingen. Voor de leerlingen van het zevende jaar bieden
we de mogelijkheid om samen naar München te gaan waar we een gevarieerd, leerrijk en
ontspannend programma afwerken met onder meer:
 bezoek aan het concentratiekamp van Dachau
 bezoek aan het BMW-Welt museum
 de Arena Tour Bayern München
 een fietstocht door het stadscentrum
Een maand voor vertrek ontvangt u een boekje met alle mogelijke gegevens en een
gedetailleerd programma.
We geven alvast wat praktische gegevens mee:
 vertrek: woensdag 8 februari 2023
 duur: 3 dagen (2 nachten)
 het juiste vertrek/aankomstuur weten we pas enkele weken voor vertrek.
 vervoer: bus
 De prijs bedraagt 300 euro en daarin is begrepen:
o busvervoer heen en terug
o hotel met ontbijt
o excursies
o annulatieverzekering voor het geval je deelname niet kan doorgaan o.w.v.
ziekte of overmacht
Een annulatieverzekering komt niet tussen bij reisbeperkingen t.g.v. een pandemie. Bij
inschrijving hou je rekening met de vereisten (bv. Coronacertificaat) die nodig zouden
kunnen zijn voor een reis naar Duitsland
We wijzen u erop dat tijdens deze reis het schoolreglement onverkort van toepassing blijft.
Wees ervan overtuigd, geachte ouders, dat deze reis voor uw zoon of dochter een unieke
ervaring zal zijn en een prachtige afsluiting van hun studententijd.
Verder in deze brief vindt u de nodige informatie over de inschrijving en wijze van betaling.
Schrijf je tijdig in!!
Met vriendelijke groeten
De directie en het Münchenteam van viio 3de graad

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 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.

EUROPEES DIGITAAL CORONACERTIFICAAT (EUDCC)
Hou er rekening mee dat om deel te kunnen nemen aan de reis en de activiteiten een Coronacertificaat nodig kan zijn.
Momenteel zijn er geen inreis- of quarantaine verplichtingen. Maar dit geeft geen zekerheid voor februari 2023.
U verklaart zich eveneens akkoord dat als uw zoon/dochter 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.

ANNULATIEVERZEKERING
Voor de reis naar München wordt er een annulatieverzekering afgesloten bij europe assistance. De voorwaarden voor deze
polis kan u terugvinden als bijlage bij deze brief. Opgelet: een annulatieverzekering is pas geldig na betaling van het
volledige bedrag.
Indien de reis niet kan plaatsvinden om redenen die verband houden met inperkings- en/of versoepelingsmaatregelen
genomen door landen in het kader van de pandemie (sluiting van de grenzen, lockdown, quarantaine, enz...) komt dit niet in
aanmerking voor een tussenkomst in het kader van deze polis. Deze feiten maken immers geen deel uit van de gedekte
omstandigheden die worden opgesomd in artikel 1, A van de algemene voorwaarden.

HOE INSCHRIJVEN ?
1)

Van woensdag 5 oktober (12.00u) tot vrijdag 7 oktober (17.00u) kan je via een online inschrijfmodule
inschrijven op de website van VIIO bij VIIO-Extra.

2)

Je inschrijving is pas definitief bij betaling:
a. Na het aflopen van de inschrijvingstijd krijg je een bericht tot betaling.
b. Uiterlijk op woensdag 12 oktober 2022 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 € 150 dient betaald te worden vóór de kerstvakantie (uiterlijk 16 december 2022!).
d. U kan er ook voor kiezen om een éénmalige betaling te doen van € 300.
e. De betalingen stort u op rekening IBAN BE30 7785 9212 2411 van KOZL, telkens met de vermelding
“München 2023 + naam + klas van de leerling”.

https://viio.be/form/view.php?id=43153

