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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van mavo 3 

 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 27 augustus 2015     

 

 

Betreft: werkweek mavo 3 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van klas 3, 

 

Van 13 oktober tot 16 oktober 2015 gaan we op werkweek naar Parijs, waar we de 

leerlingen een gevarieerd programma aanbieden. We bezoeken het Louvre, maken een 

wandeling over de Seine, bekijken Parijs vanaf de Eiffeltoren en bezoeken verschillende 

wijken in Parijs. Op donderdag gaan we naar Euro Disney.  

 

De kosten voor deze werkweek zijn begroot op € 290. Het bedrag is afhankelijk van het 

aantal leerlingen dat deelneemt. Dit bedrag is inclusief vervoer naar en in Parijs, het 

verblijf en de toegangsprijzen voor de excursies. Er is voor twee avonden een diner 

geboekt. De andere avond bieden we de leerlingen een aantal mogelijkheden waar ze 

kunnen eten. Hiervoor zullen de leerlingen “zak”geld mee moeten nemen. 

 

De kosten voor de werkweek worden toegevoegd aan de nota van de les- en activiteiten- 

gelden die u eind september 2015 per mail ontvangt. Voor deze werkweek zult u zelf een 

reis- en annuleringsverzekering moeten afsluiten.  

 

Wij kunnen helaas alleen die leerlingen meenemen van wie de ouder(s) en/of 

verzorger(s) het bijgevoegde formulier hebben ondertekend. Met deze ondertekening 

verklaart u bereid te zijn het bedrag te betalen dat met de werkweek gemoeid is.  

Wij realiseren ons dat dit een fors bedrag is en om die reden bieden wij u de 

mogelijkheid dit gespreid te betalen. U kunt zelf aangeven in hoeveel termijnen u wilt 

betalen, mits het gehele bedrag wel voor 1 mei 2016 is voldaan. 

 

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. 
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/wat-

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

Voor de leerlingen die niet meegaan naar Parijs zal voor een alternatief programma 

worden gezorgd, aangezien ook de uren van de werkweek vallen onder lesuren.  

 

Tijdens de informatieavond op 7 september krijgt u meer informatie over de werkweek 

van de mentor.  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn het bijgaande formulier voor 4 september in te (laten) leveren 

de mentor of bij mij.  

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College 

 

 

 

 

Iris Versteeg, 

teamleider mavo 

e-mail: ves@hetvlc.nl 
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INSCHRIJFFORMULIER BUITENLANDREIS 2015   

VeenLanden College Mijdrecht 

 

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

 

 

…………………………………………………………………… uit klas …… 

 

bevestigen hierbij:  

 

 

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

Parijs 

 

√ akkoord te gaan met de betaling van € 290- en dat zij dit bedrag in oktober 2015 

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  termijnen  

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

Het totale bedrag zal vóór 1 mei 2016 door u betaald zijn; 

  

 

  

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

 

 

Overige informatie:  

 

 

 

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

 

  

 

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

 

 

Dit formulier graag uiterlijk  a.s. ingevuld en ondertekend inleveren bij de mentor of 

teamleider.  
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