Borgloon 3 oktober 2021

Beste leerling
Beste ouders
Na twee schooljaren waarin covid-19 een grote invloed heeft gehad op de activiteiten van de
school, organiseren we dit schooljaar opnieuw een buitenlandse reis voor de leerlingen van
de derde graad. We hebben voor een citytrip naar Barcelona gekozen. Deelname gebeurt op
vrijwillige basis en is dus zeker niet verplicht.
Via deze weg hebben de leerlingen de kans om te proeven van het mooie Barcelona van
Gaudi.
We vertrekken op woensdag 30 maart 2022 (dit is de woensdag vóór de paasvakantie) in de
late namiddag. De reis gebeurt per bus. We bezoeken Barcelona gedurende vier dagen. Op
maandag 4 april in de loop van de voormiddag zijn we terug in Borgloon.
In Barcelona bezoeken we de Ramblas, het oude Barcelona, de kust, de Sagrada Familia, Parc
Guëll, het Palau de la música catalana, het maritiem museum, Camp Nou en cavahuis
Freixenet.
Eén leerkracht per 10 leerlingen begeleidt de reis.
Om de reis betaalbaar te houden proberen we de kostprijs zo laag mogelijk te houden. De
prijs voor de reis bedraagt € 420,00 op basis van 40 deelnemende leerlingen. Daarin is
begrepen: de verplaatsingen per bus, drie overnachtingen in hotel (formule half pension:
ontbijt en avondeten), annuleringsverzekering, toegangstickets voor alle
bezienswaardigheden, verplaatsingen met openbaar vervoer als de bus verplicht stil moet
staan.
Persoonlijke uitgaven, zoals geschenkjes en privéconsumpties, komen nog voor jullie
rekening.
Als er minder dan 40 deelnemers zijn, kan de reis ook doorgaan, maar dan wordt de prijs
hoger. In samenspraak met het reisbureau zal dan een nieuwe prijs vastgelegd worden.
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Door omstandigheden kan het gebeuren dat een voorzien bezoek niet kan doorgaan;
hiervoor gebeurt dan achteraf een verrekening.
Wij weten niet wat de toekomst brengt, maar momenteel gelden in Frankrijk (doorreisland)
en Spanje 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.
Idealiter zijn alle leerlingen die meegaan op reis voldoende en tijdig gevaccineerd of
beschikken zij over een herstelcertificaat. Voor leerlingen die niet aan die voorwaarden
voldoen en alleen over een negatieve PCR- of antigeentest van maximaal 72 uur beschikken,
zullen ter plaatse om de 48 uur testen geregeld worden. De kosten voor die preventieve
testen inclusief transportkosten naar de testplaats van de leerling zelf en de begeleider en
eventuele andere bijkomende kosten, zullen via de schoolrekening vereffend 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 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) zullen dragen.
Je kan opteren om de reissom te spreiden over vier betalingen.
Wat moet je doen om je geldig voor de reis in te schrijven?
1. Je schrijft je on-line in (via de link in het bericht in smartschool) tegen vrijdag 15
oktober.
2. Je laat de verklaring Barcelonareis 2022 door één van je ouders of voogd invullen en
ondertekenen. Je geeft dit af op het secretariaat tegen 15 oktober.
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3. Je betaalt ofwel het volledige bedrag van € 420 in één keer ofwel zoals in
onderstaand schema vermeld is. De betaling doe je per overschrijving. Je bent pas
ingeschreven als het eerste voorschot betaald is.
Het rekeningnummer van de school is BE94 7785 9212 2714 (BIC GKCCBEBB). De
mededeling is “je naam, reis Barcelona, viio Borgloon”.

Betalingsschema als je kiest voor gespreide betaling
Als je opteert om het reisbedrag te spreiden over vier betalingen, dan moet je volgend
betaalschema toepassen:
Datum
15-10-2021

Bedrag
€ 120,00

15-11-2021

€ 100,00

15-12-2021

€ 100,00

15-01-2022

€ 100,00

Mededeling
Naam, reis Barcelona, viio Borgloon - Voorschot
1
Naam, reis Barcelona, viio Borgloon - Voorschot
2
Naam, reis Barcelona, viio Borgloon - Voorschot
3
Naam, reis Barcelona, viio Borgloon - Voorschot
4

Bij financiële problemen kun je de directeur contacteren om een ander spreidingsplan af te
spreken.
Annuleringsvoorwaarden
Indien de reis geannuleerd wordt omwille van ‘ziek worden na inschrijving’ of ‘overlijden van
een naast familielid’, dan is de annuleringsverzekering van toepassing. Je verwittigt in dat
geval zo snel mogelijk de directeur. In geval van ziekte bezorg je ons binnen 48 uur na
melding een doktersattest. De reiskosten minus € 25,00 kosten worden dan terugbetaald.

Indien de annuleringsverzekering niet van toepassing is (bv. bij annulering o.w.v. slechte
schoolresultaten, uitsluiting door de school, betalingsproblemen, chronische ziekte van voor
de inschrijving) dan gelden de volgende voorwaarden:
“BIJZONDERE REISVOORWAARDEN SOLMAR REIZEN N.V.”
Artikel 2: Annulering door de reiziger
Ingeval van annulering door de reiziger worden volgende kosten aangerekend. Alle bedragen
zijn aangeduid per persoon.
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* Vanaf de inschrijving tot 56 dagen voor de afreis:
* Vanaf 56 dagen tot 29 dagen voor de afreis:
* Vanaf 29 dagen tot 14 dagen voor de afreis:
* Vanaf 14 dagen voor de afreis:

30 % van de reissom
40 % van de reissom
80 % van de reissom
100 % van de reissom.

Bij deze kosten komen ook de reservatiekosten van de plaatsen die bezocht worden.
Via smartschool ontvang je de gedragscode van de reis, de verklaring Barcelonareis 2022 en
een link om je in te schrijven.
Met vriendelijke groeten,

R. Bollen
Directeur

J. D’Huys
Reisleiding

viio Borgloon Grootloonstraat 1a 3840 Borgloon tel. 012 670 670 borgloon@viio.be vzw Katholiek Onderwijs Zuid-Limburg

Gedragscode buitenlandse reis 3de graad

1 Onze reis, die in schoolverband gemaakt wordt, wordt beschouwd als een schoolse
activiteit. Het schoolreglement is dan ook onverkort en integraal van toepassing. Er zijn
echter een aantal zaken die specifiek voor een reis zijn en die worden in de volgende
punten aangehaald.
2 Tijdens de reis mag er noch gerookt noch alcoholische drank gedronken worden op de
hotelkamer. In de hotelkamers is er een absoluut rookverbod. Er zijn hotels die een
geldboete aanrekenen als ze vaststellen dat er op de kamer gerookt is. De boete moet
betaald worden door diegene die gerookt heeft.
Als een leerling toch een sigaret wil roken kan dit enkel als hij de toestemming van een
begeleider heeft en dit dan buiten de groep van de medeleerlingen doet. Het roken van
andere verslavende middelen is in alle omstandigheden verboden. Men dient zich ook
steeds te houden aan de wetgeving ter plaatse.
3 Het bezit van alcoholische dranken of verdovende en verslavende middelen is verboden.
De begeleidende leerkrachten hebben het recht bagage en kamers te controleren op
aanwezigheid van alcoholische dranken en verdovende en verslavende middelen .
Gevonden niet-toegelaten zaken worden in beslag genomen.
Uitzondering: beperkt gebruik van alcoholische dranken is toegestaan voor +16-jarigen
enkel en alleen indien er goedkeuring van de begeleiders is én in aanwezigheid van de
begeleiders. Dit beperkt gebruik kan enkel op café of restaurant en nooit in de
hotelkamer.
4 De reglementering die op een plaats (kerk, restaurant, hotel, museum, ...) geldig is, moet
steeds nageleefd worden. Er kan een boete aangerekend worden indien men zich niet
aan de reglementering houdt.
5 Alle leerlingen dienen zich te houden aan de richtlijnen van de de buschauffeur.
a In de bus geldt een absoluut rookverbod. Het drinken van alcoholische
dranken in de bus is verboden.
b Het dragen van de gordel in de bus is verplicht.
c Tijdens het rijden is het bijgevolg verboden in de bus rond te lopen.
Het gangpad moet altijd vrij zijn van hindernissen (je mag er dus niet gaan
liggen, staan, geen reiszakken op het gangpad, …).
d Afval in de bus wordt in de voorziene afvalzakjes gedeponeerd.
e Het toiletbezoek in de bus is enkel voor noodgevallen. De rustpauzes van de
chauffeur gebeuren op parkings waar sanitaire voorzieningen zijn. Tijdens
deze rustpauzes moet men gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen ter
plaatse.
6 De leerlingen dienen altijd tijdig op de afspraakplaatsen aanwezig te zijn. Bij elk vrij
moment wordt afgesproken waar en wanneer de leerlingen moeten verzamelen.
7 De leerlingen staan onder toezicht van en worden begeleid door leerkrachten. Wanneer
de leerling zich echter niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan een verzekering zich in
geval van een ongeval terugtrekken en zijn de eventuele kosten, als gevolg van het niet
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nakomen van de gemaakte afspraken, voor de verantwoordelijkheid van de leerling en
de ouders.
8 Leerlingen mogen de groep niet op eigen initiatief verlaten. Wanneer de leerling zich
echter toch onttrekt aan het toezicht van de leerkracht, kan ook hier een verzekering zich
in geval van een ongeval terugtrekken en zijn de eventuele kosten, als gevolg van het zich
onttrekken aan het toezicht, voor de verantwoordelijkheid van de leerling (ouders).
9 Tijdens de hele uitstap wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich keurig en beleefd
gedragen. Niet alleen tegenover leerkrachten, maar ook ten overstaan van de
buschauffeur, gidsen, hotelpersoneel, andere aanwezigen en medeleerlingen wordt
beleefdheid verwacht. Wanneer leerkrachten of leerlingen uitleg geven, wordt van de
andere leerlingen verwacht dat zij met aandacht en interesse luisteren naar de
leerkrachten of medeleerlingen.
10 De leerlingen overnachten in het hotel in de door de reisleiders aangeduide kamers. De
indeling gebeurt op voorstel van de leerlingen. Het zijn uiteindelijk de reisleiders die
beslissen wie met wie op een kamer slaapt. Elke leerling houdt zich aan de afspraken die
de reisleiders ter plaatse opleggen.
11 Het is verboden het hotel te verlaten zonder de toestemming van de reisleiders. Het
verlaten van het hotel zonder toestemming van de reisleiders wordt aanzien als een zeer
zware overtreding. Leerlingen die zonder toestemming het hotel verlaten doen dit op
eigen risico. In dat geval vervalt elke verantwoordelijkheid van de reisleiders.
12 Indien men zich niet aan de afspraken houdt, wordt er gesanctioneerd. Dit kan
onmiddellijk ter plaatse door de begeleiders gebeuren, maar kan ook nog later bij
terugkomst op school. In dat geval wordt er een verslag gemaakt van het voorval door de
begeleidende leerkrachten en voorgelegd aan de directie. De directie zal dan een sanctie
opleggen. Voor de sancties geldt het schoolreglement (zie ‘Orde- en tuchtmaatregelen’).
Een strafstudie, maar ook een uitsluiting of schorsing, behoort tot de mogelijke sancties.
13 De ouders verklaren hiermee dat zij hun ouderlijke macht overdragen op de reisleiders in
zoverre dit nodig is om medische en andere beslissingen te nemen in geval van nood
(toestemming tot verdoving, operaties, bij gerechtelijke vervolgingen enz.). Bij dergelijke
situatie worden eerst de ouders telefonisch op de hoogte gebracht indien de situatie dit
op dat moment nog toelaat.
14 Elke leerling dient zich stipt te houden aan de Covid-19 maatregelen die door de
busmaatschappij opgelegd worden en aan de maatregelen die in Frankrijk en Spanje
gelden. De leerlingen krijgen voor vertrek een overzicht van de te volgen maatregelen.
15 De ouders verklaren hiermee dat zij de reisleiders van iedere wettige
verantwoordelijkheid ontslaan indien hun kind zich niet houdt aan de voorschriften van
deze gedragscode of aan de richtlijnen van de reisleiders (mondelinge of schriftelijke,
voor en tijdens de reis).
16 De school heeft het recht om de inschrijving van een leerling te weigeren. Ook een reeds
ingeschreven leerling kan alsnog uitgesloten worden. Het gedrag tijdens het
schoolgebeuren vóór de reis kan hiervoor bepalend zijn. Indien een leerling zich op
vorige (buitenlandse) reizen zich niet gehouden heeft aan de afspraken, kan dit leiden tot
een weigering van inschrijving. Indien de uitsluiting gebeurt na de inschrijving gelden de
gebruikelijke annulatievoorwaarden en zijn de kosten ten laste van de ouders.
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Verklaring Barcelonareis 2022
Ik, ………………………………………………………………………………………………, ouder/voogd van
…………………………………………………………………………………van klas ………………… verklaar dat mijn
zoon/dochter deelneemt aan de reis naar Barcelona van 30 maart 2022 t.e.m. 4 april 2022.
Hierbij verklaar ik ook dat ik de gedragscode (zie smartschool) gelezen heb en ermee
akkoord ga.

Ik verklaar ook dat mijn zoon of dochter op het ogenblik van vertrek zal beschikken over een
coronacertificaat en dat ik – 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 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) zullen dragen.

Naam + handtekening ouder/voogd
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