Aan de deelnemers aan de Internationale Uitwisseling
en hun ouders/verzorgers
Leerdam, 5 februari 2019
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Betreft: Gedragsregels Internationale Uitwisseling
Beste VWO-4 leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
De Internationale Uitwisseling heeft dit jaar Clermont-Ferrand als bestemming. Op reis gaan met een grote
groep is een hele onderneming, daarom is het goed dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht
wordt.
Tijdens de Internationale Uitwisseling gelden de volgende regels:
• Regels die op school gelden, gelden nu ook.
• Het nuttigen of in bezit hebben van alcohol/drugs is streng verboden.
• De aanwijzingen van de leiding, buschauffeur of de gastouders worden altijd opgevolgd.
• Verblijf je in een gastgezin: gedraag je als een gast en volg aanwijzingen op.
• Roken in bus en slaapkamers is verboden.
• Na de afgesproken tijd mogen de slaapkamers niet meer worden verlaten.
• Zorg dat je op tijd bent op de afgesproken plaatsen.
• Blijf bij stadsopdrachten altijd met minimaal 3-4 leerlingen bij elkaar en zorg dat je mobiel bereikbaar
bent voor de leiding.
Bij overtreding van de regels worden gepaste maatregelen genomen. Inperken van vrijheden tot
vroegtijdig terugsturen naar huis behoren daarbij tot de mogelijkheden.
Bij het veroorzaken van schade of extra kosten wordt de verantwoordelijke leerling en zijn of haar
ouder(s)/verzorger(s) hiervoor aansprakelijk gesteld.
Uit eerdere evaluaties kwam naar voren dat een duidelijke regelgeving positief werd ervaren door zowel de
ouders/verzorgers als leerlingen. Het Heerenlanden vindt het belangrijk dat alle ouders/verzorgers op de
hoogte zijn van deze regels.
Wij maken u er nogmaals op attent dat de leerlingen voor deze reis dienen te beschikken over een geldig
reisdocument en een European Health Insurance Card (bewijs van verzekering). De reis valt onder de
ongevallenverzekering van de school. Een evt. annuleringsverzekering moet u zelf afsluiten.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om onderstaande antwoordstrook uiterlijk donderdag 14 februari a.s.
in te leveren bij mevrouw N.N. van der Velde.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen een plezierige reis.
Met vriendelijke groet,

Drs. M.C. Klopper
Teamleider VWO (-tweetalig)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam/namen ouder(s)/verzorger(s): …………………………………………………………………………………..,
van (naam zoon of dochter) …………………………………………………………………..

uit klas …………

is/zijn geïnformeerd en gaat/gaan akkoord met de hierboven gestelde regels tijdens de meerdaagse reis.
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): …………………………………………………. Datum: ………………….....

