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Datum :  25 november 2022 
Ons kenmerk : LJ4/ESE/kpw 
Onderwerp :  informatie buitenlandreis 4H 

  
Geachte ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit havo 4, 

De afgelopen jaren is er voor havo 4 de mogelijkheid geweest om mee te gaan met diverse reizen. 
Door Corona hebben we deze reizen de afgelopen 2 jaar regelmatig moeten annuleren, evenals het 
survivalkamp waar uw kind afgelopen jaar eigenlijk aan deel zou nemen. Nu de situatie rondom 
Corona sterk verbeterd is, hebben wij, als verantwoordelijken voor de afdeling havo, ons toch ten 
doel gesteld om alle havo 4 leerlingen de mogelijkheid te kunnen bieden om op reis te gaan met 
school. Wij zijn dan ook heel enthousiast te kunnen vertellen dat wij in de periode van 6 t/m 9 maart 
5 buitenlandse reizen kunnen aanbieden waarover we u in deze brief verder gaan informeren. 

Het tijdpad is als volgt: 

Op donderdag 24 november lichten we de leerlingen van 4H in over de reizen die we willen gaan 
organiseren en over de peiling van de betalingsbereidheid. 

Op vrijdag 25 november ontvangt u deze brief met daarin de link naar de uitvraag van de 
betalingsbereidheid en de informatie over de reizen die we aan willen bieden. 

Op vrijdag 2 december checken we de totale betalingsbereidheid en beslissen we over de financiële 
haalbaarheid van de reizen. Is de betalingsbereidheid voldoende dan bevestigen we de aanvragen 
voor de reizen én informeren we de ouders en leerlingen. 

Half december in de 2e pauze zullen alle leerlingen uit 4 havo informatie krijgen over de te kiezen 
reizen. Deze informatie zal in de vorm zijn van een pitch waarbij de betrokken docenten hun reis 
zullen gaan presenteren. Hierna ontvangen ze aansluitend een inschrijfformulier waarop ze hun 1e 
keuze kenbaar kunnen maken voorzien van een motivatie. Ook een 2e en 3e keuze worden gevraagd 
om in te vullen omdat we te maken hebben met een maximaal aantal leerlingen per reis. 

Op 22 december uiterlijk willen wij dit inschrijfformulier ondertekend terug. 
Na de inschrijvingen zullen wij met de betrokken docenten de indeling voor de reizen gaan maken. 
Wij informeren de leerlingen hierover op 11 januari. 
 
In februari zullen wij een voorlichtingsavond organiseren per reis. Hiervoor krijgt u natuurlijk een 
uitnodiging. 
 
Wij bieden de volgende reizen aan: (onder voorbehoud) 
 
1. EDINBURGH (Alleen mogelijk met Cambridge Engels) €500,- (5 dagen)  
2. VERDUN (Bij voorkeur met geschiedenis) €350,- (4 dagen) 
3. BERLIJN €350,- (4 dagen) 
4. PRAAG €350,- (5 dagen) 
5. LILLE €350,- (4 dagen) 
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6. EINDHOVEN: Ik ga niet mee op reis maar maak een planning met mijn mentor voor de 
dagen dat mijn klasgenoten op reis zijn. Ik werk deels zelfstandig op school, 
maar heb ook de ruimte om bijvoorbeeld een activiteit in het kader van mijn 
vervolgopleiding te volgen of een stagedag te organiseren. 

 
 
Om de reizen daadwerkelijk te gaan organiseren moet er voldoende belangstelling zijn. Daarnaast 
zijn wij genoodzaakt de betalingsbereidheid te peilen vanwege de nieuwe wetgeving met betrekking 
tot de vrijwillige ouderbijdrage.  

Via onderstaande link kunt u, uiterlijk 2 december, aangeven of uw kind graag op deze 
buitenlandse stedenreis wil gaan en of u akkoord gaat met het betalen van het bedrag dat voor de 
reis waar uw kind voor kiest gevraagd wordt. 

De link: Klik hier om het formulier in te vullen 

De uitgebreide link: https://p.easydus.com/project/6f1683aa-7742-4825-8cb1-
bf083f659365/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb
1e 

Indien uw kind graag op buitenlandse reis gaat, verplicht u zich met het geven van uw akkoord de 
factuur die u ontvangt ten behoeve van de stedenreis te voldoen. Het staat u vrij om aan te geven 
dat u niet wilt of kunt betalen. In het laatste geval verzoeken wij u bij voorkeur om contact op te 
nemen met ondergetekende, waarna wij proberen om tot een passende oplossing te komen. 
 
Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd en zullen we u op de hoogte houden van de 
voortgang van de uitvraag over de betalingsbereidheid. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Simon Cornelissen en Ellen van Esch 
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