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Datum :  8 december 2022 

Kenmerk :  LJ4/ese/kup 

Onderwerp :  buitenlandreis 4 Havo 

 

 

 

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

Zoals beloofd zou ik jullie informeren over de definitieve beslissing over de reizen in 4havo ná de uitvraag over 

de betalingsbereidheid. We hebben goed nieuws: de betalingsbereidheid is voldoende om de reizen door te 

laten gaan! We verheugen ons er allemaal enorm op! 

Het tijdpad voor nu is als volgt: 

Half december, op een nader te bepalen tijdstip, 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 keuze kenbaar 

kunnen maken voorzien van een motivatie. Het is ook mogelijk om hierop aan te geven met wie je op reis wilt 

gaan. Wij geven hierover geen garanties maar gaan natuurlijk ons best doen om hiermee rekening te houden 

bij de indeling. Zijn er teveel inschrijvingen voor een bepaalde reis dan zullen we een loting moeten uitvoeren 

om te bepalen wie er mee kan. Dit bespreken we altijd met de leerlingen die het mogelijk betreft. 

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 voor de leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) per reis. 

Hiervoor krijgt u natuurlijk een uitnodiging. 

 

In de eerdere communicatie hebben we gesproken over reizen naar Berlijn en Verdun.  

Deze komen helaas te vervallen om de volgende redenen: 

In Berlijn is precies op dat tijdstip een grote Beurs en zijn alle accommodaties al bezet. 

In Verdun worden de chalets waar we in zouden verblijven gerenoveerd en zijn er geen andere 

accommodaties beschikbaar in de omgeving van Verdun. 

 

 

Wij bieden de volgende reizen aan: 

 

1. EDINBURGH:  

(Alleen mogelijk met Cambridge Engels en uitvraag via mevrouw Saliari) €500,- (5 dagen)  
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2. PRAAG  55 plaatsen   €350,-  (5 dagen ivm de lange reistijd) 

3. LILLE    55 plaatsen   €350,-  (4 dagen) 

 

Of: 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. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Simon Cornelissen     Ellen van Esch 

 

 

 

 

 

 

 


