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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Mijdrecht, 26 september 2014 

 

 

Onderwerp: Werkweek Rome     

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op maandag 10 november a.s. vertrekt uw zoon of dochter met  35 andere leerlingen uit 

havo 4 en atheneum 4 van het VeenLanden College naar Rome, Italië. Als begeleiders 

gaan wij: Deborah Siemons, Gerke Rienks, Edwin Kip en Jankees Klok mee.  

 

Binnenkort ontvangen de leerlingen het programmaboekje. Dit boekje moet worden 

meegenomen naar Italië. Elke leerling die naar behoren de activiteiten van de werkweek 

afsluit en een verslag schrijft, verdient 40 studielasturen. U kunt in het boekje lezen aan 

welke eisen de leerlingen moeten voldoen.  

 

We vliegen met Alitalia naar Rome vanaf luchthaven Schiphol. Het vliegtuig vertrekt op 

maandag 10 november om 12.30 uur (AZ107).Uw zoon of dochter wordt een uur en 

drie kwartier eerder verwacht bij het meeting point (de rood/witte blokken) in de centrale 

aankomsthal van Schiphol, zorg ervoor dat hij/zij dus om 10.45 uur op Schiphol is. We 

hebben de tijd nodig om de groep te verzamelen, in te checken, de bagage af te geven 

en de controle van paspoorten / identiteitskaarten te doen. 

De leerlingen moeten voor de maandag een lunchpakket en drinken meenemen. 

 

Het is de tweede keer dat we deze werkweek naar Rome zullen gaan draaien. Het bedrag 

dat u heeft betaald is inclusief de vliegreis, luchthavenbelasting, vier overnachtingen in 

een jeugdherberg in het centrum van de stad, de maaltijden en de toegangskosten tot 

alle musea en opgravings-plaatsen die we gaan bezoeken. Echter, het is wel aan te raden 

om uw zoon of dochter wat zakgeld mee te geven om versnaperingen, drankjes en 

souvenirs te kopen. 

 

In de kunstgeschiedenislessen wordt de werkweek voorbereid. Na een aantal inleidende 

lessen over de (kunst)geschiedenis van Rome, verdiepen de leerlingen zich in een 

onderwerp dat tijdens de reis bezichtigd zal worden. 

 

Het kan zijn dat u gedurende de schoolreis contact moet opnemen met uw zoon of 

dochter. Voor dringende gevallen, buiten schooltijd, kunt u zich in verbinding stellen 

met de heer A. Kraak, conrector (0227-540151). Wellicht neemt uw zoon of dochter zelf 

een telefoon mee, zodat u rechtstreeks kunt bellen als u dat noodzakelijk acht. Neem 

echter alleen contact op met uw kind in zeer dringende situaties. De ervaring heeft ons 

geleerd dat (vaak) bellen heimwee in de hand werkt.  

 

De school heeft geen reisverzekering afgesloten, aangezien veel mensen een 

doorlopende reisverzekering hebben. Wij verzoeken u vriendelijk een reisverzekering zelf 

af te sluiten. Geef uw kind ook het pasje of een kopie van de polis mee van de 

basiszorgverzekering voor alle zekerheid.  
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Het is de bedoeling er voor iedereen een leuke week van te maken. Natuurlijk 

verwachten wij van de leerlingen dat zij de normale fatsoensregels naleven, luisteren 

naar de docenten en doen wat er gevraagd wordt. Uiteraard dienen zij zich in de 

jeugdherberg te houden aan de daar geldende regels. Zij dienen er rekening mee te 

houden dat daar niet alles is zoals zij het thuis misschien gewend zijn. Roken en alcohol 

zijn niet toegestaan. Het is de leerlingen ook niet toegestaan ’s avonds op eigen 

gelegenheid op stap te gaan. Het meenemen en het gebruik van alcohol is verboden.Net 

als (soft-)drugs natuurlijk. De schoolregels zijn in dat opzicht duidelijk. Het niet naleven 

van bovenstaande regels kan inhouden dat besloten wordt een leerling van verdere 

deelname aan het programma uit te sluiten. Er zal dan overleg gevoerd worden met de 

school en met u over de te nemen maatregelen. 

 

Er dient sprake te zijn van een vertrouwensbasis, omdat de leerlingen niet voortdurend 

in het zicht van de begeleiders zullen zijn. Het is onder andere om die reden dat er 

behoefte is aan steun van het thuisfront. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs 

gesteld. We gaan ervan uit dat iedereen de reis naar en het verblijf in Rome ervaart als 

een belevenis waarop met plezier kan worden teruggekeken.  

 

We arriveren weer in Nederland op vrijdag 14 november om ongeveer 20.00 uur op 

Schiphol (AZ132, Alitalia). Het zou fijn zijn als u dan aanwezig bent om uw kind weer 

op te halen. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag van u. U 

kunt ons altijd bellen of mailen.  

 

Met vriendelijke groeten en ci vediamo!, 

VeenLanden College 

 

 

 

Het Rome-begeleidingsteam: Deborah, Gerke, Edwin en Jankees 

 

 

 

Vluchtgegevens 

Heenreis: 10 november Amsterdam – Rome Fiumicino                                                                             

AZ107  Alitalia     12.30  - 14.45  uur     

Terugreis: 14 november Rome Fiumicino – Amsterdam                                                                         

AZ132  Alitalia      17.30   -  20.05 uur 
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Praktische informatie 

Hotelgegevens 

Roma Scout Center 

Largo dello Scautismo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

00162 Roma                                                                                                                                                                    

 

Laatste (donderdag)nacht : 

Hotel Amico 

Piazzale Prenestino 15 

00176, Roma 

                                                                                                                        

Bereikbaarheid begeleiders 

Gerke Rienks:  0681175158        RIE@hetvlc.nl  

Jankees Klok:  0614123261        KLK@hetvlc.nl         

Edwin Kip:    0648078284        KIP@hetvlc.nl  

Deborah Siemons:     SIE@hetvlc.nl                                                                                                                                                                                                                                 

 

Geld & Papieren 

 Neem niet teveel zakgeld mee. Met 50 euro kom je al een eind. Bovendien is in 

Rome goed te pinnen.  

 Zorg dat je een geldig paspoort (of Europese identiteitskaart) hebt. Omdat we per 

vliegtuig naar Italië reizen, is het extra belangrijk dat je papieren in orde zijn. 

 Graag ontvangen de begeleiders zo spoedig mogelijk een kopie van het 

paspoort/identiteitskaart , dit in verband met het eventueel zoekraken van 

spullen.  

Medicijnen en/of dieet 

 Als je medicijnen gebruikt of een bepaald dieet volgt, zou je dat aan ons willen 

doorgeven? Stuur een mail (klk@hetvlc.nl) of noteer het op je informatieblad 

en lever het in bij KLK. 

Gedragsregels 

Maak er voor iedereen een onvergetelijke reis van: 

 Wees sociaal! Je bent met een groep op stap. 

 Zorg voor elkaar en verlies de groep waarmee je op stap bent niet uit het oog.  

 Zorg dat je op tijd bij de afgesproken plaatsen bent. Het spreekt vanzelf dat 

iedereen alle programmaonderdelen meemaakt. 

 Neem altijd je telefoon mee. Zorg dat deze aanstaat als dat kan, goed opgeladen 

is en zorg voor genoeg beltegoed, zodat je altijd bereikbaar bent! 

(Let wel op: dat je data-roaming uitstaat in Italië …) 

 Niemand mag zich zonder toestemming van de begeleiders verwijderen van de 

groep of uit de jeugdherberg. Op momenten dat er geen programma is 

vastgesteld kan zo’n toestemming gegeven worden, maar nooit aan groepen van 

minder dan vier personen en (’s avonds) nooit aan groepen bestaande uit alleen 

meisjes. 
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 Iedereen houdt zich aan de regels van de jeugdherberg. De andere gasten en de 

buren mogen absoluut geen last van onze groep hebben. Na terugkeer van het 

avondprogramma moet iedereen binnen een uur op zijn of haar kamer zijn. 

Niemand mag daarna nog in een andere kamer worden aangetroffen. Ga slapen: 

zorg voor de nodige nachtrust voor jezelf, je kamergenoten en de begeleiders. 

 Als er in de kamer iets stuk gaat, meld je dit meteen aan je begeleiders. 

Eventuele kosten zijn voor de betrokkene(n). 

 Heb je muziek bij je, zorg dan dat anderen daar geen last van hebben (oortjes). 

 Er wordt geen alcohol gedronken! 

 Het ontbijt is voor iedereen verplicht. Dus op tijd opstaan ook i.v.m. douchen. 

 Bij overtreding van de regels volgt een straf, die in het uiterste geval tot 

terugsturen naar Nederland of na terugkeer tot schorsing kan leiden. 

Paklijst 

 Geldig paspoort of Europese identiteitskaart 

 Zorgpas 

 Zakgeld 

 Koffer en/of rugzak 

 (Warme) Kleding 

 Iets voor tegen de regen (bv. Regenjas, paraplu, poncho etc.) 

 Handdoek 

 Goede (loop)schoenen (we lopen veel!) 

 Blarenpleisters 

 Paracetamol 

 Toiletartikelen 

 Zonnebril 

 Eventuele medicijnen 

 Pen 

 Fototoestel 

 Telefoon + oplader (er is Wifi in de jeugdherberg) 

Let op: Neem een kleine rugzak handbagage mee + maximaal 10 kilo 

ruimbagage 
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