Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s)
van de leerlingen van MM2

Mijdrecht, 2 juni 2017
Betreft: werkweek mavo 3; ons kenmerk 20170602-259
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Volgend schooljaar neemt uw zoon of dochter waarschijnlijk in augustus plaats in mavo
3. De mavo 3 klassen starten het schooljaar met een werkweek.
Deze werkweek is de introductie voor de leerlingen in mavo 3 en wij willen in deze week
de leerlingen elkaar en ook de docenten goed leren kennen. Aangezien de leerlingen niet
meer alle lessen volgen in dezelfde groepen kiezen wij voor introductie met alle mavo 3
leerlingen. De werkweek is daarom een verplicht onderdeel van het lesprogramma.
Van 22 augustus tot 25 augustus 2017 gaan we op werkweek naar Duitsland, waar we
de leerlingen een gevarieerd programma aanbieden. We bezoeken Xanten, we gaan
fietsen, klimmen en klauteren in een Kletterpark, gaan zwemmen, bezoeken Schalke 04
zijn zo een aantal zaken die op het programma staan. Wij zullen verblijven in een
jeugdherberg in de buurt van Essen.
De kosten voor deze werkweek zijn begroot op € 300 all-in. Dit bedrag is inclusief
vervoer naar en in Duitsland, het verblijf en de toegangsprijzen voor de excursies. Er
wordt ook ontbijt, lunch en diner verzorgd. De leerlingen moeten wel zelf zorgen voor
een lunchpakket op de dag van vertrek.
Het bedrag van € 300 treft u aan als onderdeel van de nota ‘les- en activiteitengelden’
die u eind september 2017 per mail ontvangt.
U dient desgewenst zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering en/of reisverzekering.
Leerlingen kunnen alleen mee op werkweek als de ouder(s) en/of verzorger(s)
onderstaand formulier invullen en ondertekenen. Daarmee verklaart u tevens bereid te
zijn om de kosten van € 300 te voldoen.
Als u niet in de gelegenheid bent om het bedrag in september ineens te voldoen, kunt u
ervoor kiezen om in 2, 4, 6 of 10 termijnen te betalen, mits het gehele bedrag wel voor 1
mei 2018 is voldaan.
In bijzondere gevallen kunt u voor de € 300 die deze werkweek kost (of een deel
daarvan) een beroep doen op het sociaal fonds van het VeenLandencollege. U dient dan
wel inzicht te geven in uw financiële situatie. Voor meer informatie kunt u zich per mail
wenden tot de financiële administratie (mw. Spaargaren, finadm@hetvlc.nl).
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Het is van belang voor leerlingen die medicijnen slikken om een medicijnpaspoort
aan te vragen. Wanneer is dit nodig?
• Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Voorbeelden
van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:
• sterke pijnstillers;
• slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta;
• ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta.
Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan
heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen
meeneemt voor eigen gebruik.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/watmoet-ik-doen-als-ik-medicijnen-wil-meenemen-naar-het-buitenland.html
Op maandag 3 juli is er een informatiemiddag waar u kennis kunt maken met de
docenten die meegaan en wij u meer informatie geven over de werkweek. Dan ontvangt
u ook een boekje met daarin het programma. Hier ontvangt u nog een brief over met de
definitieve tijd.
Wilt u zo vriendelijk zijn het bijgaande formulier voor 16 juni in te (laten) leveren de
mentor of bij mij.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Iris Versteeg,
teamleider mavo
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INSCHRIJFFORMULIER BUITENLANDREIS 2017
VeenLanden College Mijdrecht
Ondergetekende, ouder(s) en/of verzorger(s) van
…………………………………………………………………… uit klas ……
bevestigen hierbij:
√

akkoord te gaan met de inschrijving voor deelname aan de buitenlandreis naar
Duitsland

√

akkoord te gaan met de betaling van € 300- en dat zij dit bedrag in september
2017 na ontvangst van de nota zullen betalen

√

dat zij zelf zullen zorgen voor een reis- en/of annuleringsverzekering

0*

graag in termijnen te willen betalen, te weten: 2 /4 /6/10 termijnen

(*aankruisen indien van toepassing en het gewenste aantal termijnen omcirkelen).

Het totale bedrag zal vóór 1 mei 2018 door u betaald zijn;

Datum

Handtekening

Overige informatie:

Naam en polis nummer zorgverzekering: …………………………………………………………………………….

Dit formulier graag uiterlijk voor 16 juni a.s. ingevuld en ondertekend inleveren bij de
mentor of teamleider.
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