
Werkweek Tsjechië  

Mijdrecht, september 2014 

  

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op zondag 9 november a.s. vertrekt uw zoon of dochter met 50 andere leerlingen uit 

havo 4 en atheneum 4 van het VeenLanden College naar Tsjechië. Als begeleiders gaan 

mee de docenten; Waldo Janssen, Niels Breuker en Emil Hoogstad. 
 

De leerlingen verblijven in bergcentrum Pam op 2 km afstand van het dorp Jachymov en 

ca. 4km afstand van het dorp Bozi Dar in het Ertsgebergte. Dit is op basis van volpension 

in 3-4 persoonskamers. 

Hieronder treft u het informatieformulier aan. Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier 

samen met uw zoon / dochter in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk 10 oktober a.s. 

in te leveren bij de Emil Hoogstad. Inleveren kan ook digitaal via een foto of scan naar 

het volgende e-mailadres: hst@hetvlc.nl  

Uw zoon of dochter ontvangt binnenkort het programmaboekje. Dit boekje moet worden 

meegenomen naar Tsjechië.  

 

Elke leerling die naar behoren de activiteiten van de werkweek afsluit, verdient 40 

studielasturen. U kunt in het boekje lezen aan welke eisen de leerlingen moeten voldoen.  

 

Het vertrek is gepland op zondag 9 november om 21.00 uur. Uw zoon of dochter 

wordt een half uur eerder, dus om 20.30 uur, bij school verwacht in verband met het 

inladen van de bagage en de controle van geldige paspoorten / identiteitskaarten. 

Er zullen geen lange stops gemaakt worden om te eten. Dus als je wat wil eten in de bus 

neem dit dan van tevoren mee. Ontbijt op maandagochtend wordt verzorgd. Met 

uitzondering van de laatste maaltijd op vrijdagavond zijn alle maaltijden inbegrepen.  

 

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

dochter. Voor dringende noodgevallen kunt u bellen met het noodnummer in Tsjechië 

0610716975. Mocht u geen contact kunnen krijgen dan kunt u bellen naar de heer 

Kraak: 06-23563847. 

 

De school heeft geen reisverzekering afgesloten, dit moet u zelf verzorgen. Geef uw zoon 

of dochter het pasje mee van de zorgverzekering. We raden u aan om een 

annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

We komen op vrijdag 14 november rond 19:00 uur weer terug in Mijdrecht. Als de 

aankomsttijd afwijkt, vragen we de leerlingen de ouders in te lichten. 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag van u, zie 

onderstaand e-mailadres. Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd 

te hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

VeenLanden College 

  

E. Hoogstad hst@hetvlc.nl  

N. Breuker 

W. Janssen 

http://www.pam.jachymov.cz/nl/Pam_h.aspx
https://maps.google.com/maps?q=Nov%C3%A9+M%C4%9Bsto+42,+J%C3%A1chymov&hl=nl&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=52.68309,79.013672&t=h&hnear=J%C3%A1chymov+42,+363+01+J%C3%A1chymov,+Tsjechi%C3%AB&z=16&iwloc=A
mailto:hst@hetvlc.nl
mailto:hst@hetvlc.nl


Werkweek Tsjechië  

Leerling-gegevensformulier 

 

Het is belangrijk dat je het onderstaande formulier duidelijk en volledig invult. 

Naam:    Klas:  
 
Adres:  

Telefoon ouder(s)/verzorger(s):………………………………………………………………… 

Het nummer van je eigen telefoon als je die meeneemt, erg handig en veilig! 

Mobiel (eigen nummer):……………………………………………………………………………. 

Geboortedatum:  

Paspoort/ID-nummer:……………………………………………………….................. 

MEDISCHE GEGEVENS 

Is er sprake van een aandoening waarvan de begeleiders op de hoogte moeten 

zijn (bijv. hyperventilatie, allergie, suikerziekte, epilepsie)? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gebruik je hiervoor medicijnen?  

Zo ja, welke?........................................................................... 

Vegetariër Ja / Nee 

Zijn er bepaalde dingen die je niet mag eten (bijv. op grond van je 

levensovertuiging)? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Schoolregels 

Het meenemen en het gebruik van alcohol en drugs is verboden. De werkweek valt onder 

een schoolweek en de schoolregels zijn dus daar ook van toepassing.  

Het niet naleven van bovenstaande kan inhouden dat besloten wordt een leerling van 

verdere deelname aan het programma uit te sluiten. Ook zal er melding gedaan worden 

bij de schoolleiding. 

 

 

Handtekening ouders/verzorgers 

 

……………………………………………………….......... 


