Aan de deelnemers aan de meerdaagse excursie
en hun ouders/verzorgers

Leerdam, 6 februari 2019

Betreft: Gedragsregels meerdaagse reizen
Geachte ouders, beste leerlingen,
Op de informatieavond voor ouders/verzorgers en leerlingen is informatie verstrekt over de meerdaagse
excursie naar Edinburgh (4VT) Clermont(4V) Carlet (4H), Barcelona (4H), London (4M) en Blois (3VT),
Liverpool (2VT) en Cambridge (1HVT). 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 meerdaagse excursies 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 docenten, buschauffeur en buitenlandse docenten worden opgevolgd.
 Met betrekking tot het verblijf in gastgezinnen: Gedraag je als een gast en volg aanwijzingen op.
 Roken in bus is verboden.
 Zorg dat je op tijd bent op de afgesproken plaatsen.
 Blijf bij opdrachten 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/haar
ouders/verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld.
Uit eerdere evaluaties kwam o.a. naar voren dat een duidelijke regelgeving positief werd ervaren zowel door
ouders/verzorgers als leerlingen. Het Heerenlanden College vindt het belangrijk dat alle ouders/verzorgers
op de hoogte zijn van deze regels.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen een plezierige reis.
Met vriendelijke groet,
Dhr. drs. L. van Straten
Coördinator internationalisering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Naam ouders/verzorgers: …………………………………………………..
Gaan akkoord met de hierboven gestelde regels tijdens de meerdaagse reis.
Naam leerling: ……….………………………….. uit klas ……………
Handtekening: ………………………………………………….. Datum: ……………………………………………...
Dit antwoordstrookje inleveren met andere papieren bij de organisator van de reis.

