Tongeren, 9 september 2022

Buitenlandse excursie 5/6 Latijn: Rome
Geachte ouders, beste leerling van 5/6 Latijn,

Ook dit jaar willen we de leerlingen van 5/6 Latijn de kans geven om een 6-daagse excursie naar Rome (en
Ostia) te maken. Deze reis bieden we aan voor de leerlingen van de derde graad Latijn, naast de reis naar
Praag, waar alle zesdejaars voor kunnen inschrijven en de reis naar Berlijn voor de vijfdejaars. We willen
benadrukken dat het geen verplichting is om mee te gaan. We zien het als een leerrijke en boeiende
ervaring/beloning voor leerlingen die Latijn studeren.
Op het programma staat het antieke Rome: Forum Romanum, Colosseum, Pantheon, thermen van Caracalla,
domus Aurea, Ara Pacis, Theater van Marcellus, Ostia, …
Deze reis gaat door van dinsdag (na de school) 28 maart 2023 t.e.m. zondag 2 april 2023. De kostprijs (via
Jeka) staat pas vast na bevestiging van het aantal leerlingen. Rekening houdend met de vluchten die we nu
reserveerden, komen we op € 795. In deze prijs zijn inbegrepen: rechtstreekse vlucht Zaventem – Rome en
terug, annuleringsverzekering, kamer en ontbijt in Hotel Navona (gelegen vlakbij het Pantheon), inkomgelden
monumenten, taxi naar en van de luchthaven in Rome en naar en van Ostia. We gebruiken geen openbaar
vervoer. In Rome doen we alles te voet.
Bijkomende kosten in Rome zijn zakgeld voor middag- en avondmaal. Reken ongeveer 12 euro voor een
pasta ’s avonds, ’s middags kan het soberder met een broodje, een stuk pizza …
Een annuleringsverzekering komt niet tussen bij reisbeperkingen t.g.v. een pandemie. Bij inschrijving hou je
rekening met de mogelijke vereisten (bv. Coronacertificaat) voor een reis naar Italië.
Mogen wij 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 onvergetelijke
reis te beleven. Alle bezoeken worden gegidst door de leerlingen zelf onder toezicht van de leerkracht Latijn.
Op de achterzijde van deze brief vindt u ook de nodige informatie over de inschrijving en wijze van betaling.

De directie en het team Rome 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
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.
Zowel leerlingen als begeleiders zijn verantwoordelijk voor het slagen van zo’n reis. We kennen onze
leerlingen en weten dat het merendeel van hen zich aan de afspraken houdt. Toch willen we voor de
duidelijkheid nog enkele aandachtpunten oplichten omdat leerlingen die te laat op de afspraak zijn, die zich
niet houden aan de leefregels binnen een groep, … het voor alle leerlingen en begeleiders moeilijk maken om
het aangeboden programma en de fijne tijd te realiseren.
De school kan in uitzonderlijke gevallen aan een leerling verbieden om mee te gaan op buitenlandse reis.
Deze reis is immers een beloning of gunst, geen afdwingbaar recht. Bij twijfel zal de huidige klassenraad zich
buigen over o.a. volgende punten en een advies uitspreken om een leerling al dan niet toe te laten tot de reis.
·
·
·
·

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.

Het volledig schoolreglement blijft van kracht tijdens buitenlandse reizen, met deze afspraken hopen we de
gemotiveerde, cultuurminnende leerlingen en de begeleiders extra te ondersteunen in de realisatie van een
fijne, leerrijke buitenlandse reis. We gaan ervan uit dat het een fijne reis wordt waar met veel plezier terug
naar gekeken zal worden.
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 vereisten. Maar dit geeft geen zekerheid voor maart 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.
HOE INSCHRIJVEN ?




Van zondag 18 september (18.00u) tot maandag 19 september (23.00u) kan je inschrijven via een
online inschrijfmodule op de website van de school: viio.be (> viio-extra > viio reizen).
Dinsdag 20 september worden de vluchten bevestigd.
Je inschrijving is pas definitief bij betaling:
o Na het aflopen van de inschrijvingstijd krijg je een bericht tot betaling.
o Uiterlijk op vrijdag 7 oktober 2022 dient de eerste schijf van € 195 betaald te worden.
o De tweede schijf van € 200 dient betaald te worden vóór 5 december 2022.
o De derde schijf van € 200 dient betaald te worden vóór 15 januari 2023.
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o De vierde schijf van € 200 dient betaald te worden vóór 15 februari 2023.
o U kan er ook voor kiezen om een éénmalige betaling te doen van € 795 (uiterlijk op vrijdag 7
oktober 2022!).
o De betalingen stort u op rekening IBAN BE30 7785 9212 2411 van vzw KOZL, telkens met de
vermelding “Rome 2023 VIIO 3de graad + naam + klas van de leerling”.
ANNULERINGSVERZEKERING
Voor de reis wordt er een annuleringsverzekering afgesloten. De voorwaarden voor deze polis kan u
terugvinden als bijlage bij deze brief. Opgelet: een annuleringsverzekering is pas geldig na betaling van het
volledige bedrag. Ook bij het uitbreken van bv. een nieuwe pandemie komt deze verzekering niet tussen.
ANNULATIE IN GEVAL VAN EEN PANDEMIE
Ook voor de voor dit schooljaar geplande reizen blijft het risico van annulering wegens de pandemie. We
weten inmiddels dat de toestand snel kan veranderen, het is onmogelijk in te schatten wat deze zal zijn in de
periode dat de reis gepland is.
Deze annulering zal enkel kosteloos zijn indien zij geschiedt op grond van onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden op de plaats van bestemming die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de
reis of voor het vervoer.
Een algemeen verbod in ons land voor scholen om reizen te organiseren, valt hier bv. niet onder.
De school kan dit risico niet ten laste nemen.
Inschrijven betekent dat u zelf het risico draagt dat er annuleringskosten worden aangerekend en dus geen of
slechts gedeeltelijke terugbetaling krijgt bij annulering van de reis.

Bijlage: WDR & PARTNERS NV Bijlage bij de JEKA-overeenkomst DE ANNULERINGSVERZEKERING
BELANGRIJK!
Deze verzekering is reeds begrepen in de prijs van je groepsvakantie. Om ze in werking te doen treden, moet
aan onderstaande voorwaarden voldaan zijn. We benadrukken hierbij dat een aantal formaliteiten vervuld
moeten zijn ten laatste 21 dagen vóór je vertrek.
A. DOEL
De annuleringsverzekering heeft tot doel de kosten en vergoedingen te betalen wanneer een deelnemer zijn
aangegane verbintenissen met JEKA vzw verbreekt ingevolge ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde
of van een familielid tot in de tweede graad; enkel mits voorlegging van een gedetailleerd geneeskundig
getuigschrift en voor zover ze niet te voorzien waren op het ogenblik waarop de verzekering ingaat.
N.B.: blijft uitgesloten: zwangerschap, bevalling, chronische ziekten e.d.
B. WAT OMVAT DEZE VERZEKERING?
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De verzekering dekt alle aan JEKA vzw verschuldigde annuleringskosten zoals vermeld in art.13 van de
bijzondere reisvoorwaarden, evenals elk nadeel dat de groepsleiding ondervindt door het wegvallen van
deelnemers. Dus wanneer minder personen gratis zouden kunnen meegaan in vergelijking met wat ten tijde
van het opmaken van de factuur mocht worden aangenomen, wordt deze schade wel door de
annuleringsverzekering gedekt.
C. AANVANG VERZEKERING
De verzekering gaat ten vroegste in op 30 dagen voorafgaand aan de reis en op voorwaarde dat:
1. Alle gegevens van alle deelnemers (naam, voornaam, adres) gekend zijn.
2. er voorschotten in het bezit zijn van JEKA vzw, overeenkomstig het aantal deelnemers waarvoor deze
verzekering wordt aangevraagd.
D. WAT IN GEVAL VAN WIJZIGINGEN?
Alle wijzigingen moeten na, 30 dagen voorafgaand aan de reis, schriftelijk overgemaakt worden aan JEKA
Asse. In geval van verhoging moeten onmiddellijk bijkomende voorschotten gestort worden.
E. WAT IN GEVAL VAN ANNULERING?
- je brengt JEKA Asse op de hoogte van elke annulering
- je zorgt voor een gedetailleerd doktersgetuigschrift en bewaart het zorgvuldig
- je wacht op de factuur van JEKA vzw (na je reis)
- je stuurt het origineel van de beide facturen naar WDR & PARTNERS NV (liefst aangetekend), evenals het
origineel doktersbriefje, met vermelding van het rekeningnummer + telefoonnummer waarop men je kan
bereiken en je dossiernummer.
In geval van correcte verzekering kan je binnen 21 dagen een terugbetaling verwachten.
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