
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van toekomstige leerlingen in 

mavo 3 

Vinkeveen, 22 juni 2016 

Betreft: buitenlandreis september 2016     

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

In de derde klas van de mavo maken wij ieder jaar met onze leerlingen een 

buitenlandreis. Voor het schooljaar 2016-2017 hebben wij deze reis in de eerste 

schoolweek gepland van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 augustus. In de afgelopen 

week hebben de leerlingen, die volgend jaar waarschijnlijk in klas 3 mavo komen, 

informatie over deze reis gekregen. 

In het derde leerjaar komen leerlingen uit verschillende richtingen bij elkaar in de klas en 

daarom gaan de leerlingen in deze week (vernieuwd) met elkaar kennis maken. We 

willen met deze reis het groepsverband stimuleren en de samenwerking bevorderen. 

Daarom kiezen wij voor één bestemming. We gaan met onze leerlingen naar de 

Ardennen, voor een sportieve werkweek. De activiteiten zijn zo georganiseerd, dat 

iedereen hier aan mee kan doen, want wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen aan 

deze reis deelnemen. De reis staat onder leiding van docenten van onze school. Het 

sportieve gedeelte wordt verzorgd door ervaren begeleiders van Venturix.  

De kosten voor deze reis zijn € 280,-. Voor de betaling ontvangt u in september van het 

volgende schooljaar een nota. Mocht uw zoon/dochter onverhoopt toch niet overgaan 

naar klas 3 mavo dan vervalt de inschrijving uiteraard. 

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 2017 is voldaan.  
In bijzondere gevallen kunt u voor de € 280 die deze werkweek kost (of een deel daarvan) een beroep doen op 

het sociaal fonds van het VeenLanden College. U dient dan wel inzicht te geven in uw financiële situatie. Voor 

meer informatie kunt u zich per mail wenden tot de financiële administratie, email: finadm@hetvlc.nl. 

De ouders dienen zelf een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten; deze 

verzekeringen  zijn niet door de school geregeld.  

Wel is het 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/wat-

moet-ik-doen-als-ik-medicijnen-wil-meenemen-naar-het-buitenland.html  

mailto:finadm@hetvlc.nl


Nog voor de zomervakantie organiseren wij op donderdagmiddag 7 juli  om 17.00 

uur een informatiebijeenkomst voor leerlingen en ouders. Noteert u deze datum 

alvast in uw agenda. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. U krijgt deze middag van 

ons nadere informatie over o.a. de verblijfplaats, het definitieve programma en een 

paklijst. 

Voor vragen over deze excursie kunt u contact opnemen met de heer  Huub Janssen 

(jan@hetvlc.nl) of mevrouw Claudia Röling (rln@hetvlc.nl). 

Wij verzoeken u het bijgaande inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Hiermee 

geeft u toestemming voor deelname van uw zoon/dochter aan deze buitenlandreis. 

Bovendien betekent dit dat u de reissom zult betalen. Als er door (ouder(s)/verzorger(s)) 

niet getekend is voor akkoord, dan zijn wij helaas genoodzaakt uw kind de toegang tot 

de reis te weigeren. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.  

Graag ontvangen wij uw inschrijving retour voor woensdag 29 juni.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens mentoren en begeleiders, 

Hildy van Anken, teamleider bovenbouw 

Bijlage brief buitenlandreis klas 3 mavo  20 juni  2016 
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INSCHRIJFFORMULIER BUITENLANDREIS 2016  

VeenLanden College Vinkeveen 

 

Ondergetekende, ouder(s) / verzorger(s) van 

 

…………………………………………………………………… uit (huidige) klas …… 

 

bevestigen hierbij :  

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

Ardennen. 

√ akkoord te gaan met de betaling van € 280,- en dat zij dit bedrag in september 

2016 na ontvangst van de nota zullen betalen.   

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

 

Datum ……………….                                 Handtekening ……………………… 

 

Overige informatie 

 

Naam en polisnummer zorgverzekering:……………………………………………………………… 

0 Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid het verschuldigde bedrag gespreid 

te  betalen*.  

 

Als u gebruik wilt maken van een gespreide betaling, wilt u dan hieronder 

aankruisen wat het gewenste aantal termijnen is;* 

 

0  2x 

0  4x 

0  6x 

0  8x 

0 10x 

0 anders; in dit geval graag contact opnemen met de financiële 

administratie van het Veenlanden College   

 

0 Wij komen naar de informatiebijeenkomst op 7 juli 2016*. 

 

 

Dit strookje graag uiterlijk 29 juni inleveren bij de mentor of bij de teamleider.  

*Graag ‘0’ aankruisen indien dit voor u van toepassing is. 


