
 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s) en leerlingen van vwo-5 

 

 

Zeist, 9 oktober 2019 

 

Betreft: werkweek mei 2020 

Ref.: 2019-029/mda/vig 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

In de week van 11 mei 2020 vinden de werkweken plaats voor vwo-5. Voor onze afdeling zijn er vier 

prachtige bestemmingen: Genevé, Rome, Londen, Straatsburg en Taizé, met elk een bijzondere invul-

ling. De vertrekdatum van de werkweken verschilt per bestemming, afhankelijk van o.a. vlucht en pro-

gramma.  

Later in dit document kunt een globale omschrijving van het programma lezen. Daar nog niet alles he-

lemaal vast ligt, wordt u over de precieze details later nog geïnformeerd.  

 

De Breul kent een lange traditie van buitenschoolse activiteiten en werkweken. De werkweken worden 

georganiseerd omdat de school hierin mogelijkheden ziet voor brede vorming en ontplooiing van onze 

leerlingen op cognitief, cultureel, creatief en sociaal-emotioneel gebied. We durven best te stellen dat 

deze week ieder jaar voor veel leerlingen en docenten de favoriete week van het jaar is.   

 

Indeling werkweken 

Iedere leerling hoopt natuurlijk dat hij of zij bij zijn 1e keus terecht komt. Helaas kunnen we gezien de 

grote aantallen leerlingen dat niet garanderen. Voor alle duidelijkheid melden we u hier daarom hoe 

de indeling van de werkweken tot stand komt. Het werkweekbeleid is vastgesteld door de medezeg-

genschapsraad (MR). Op basis hiervan zijn de volgende criteria vastgesteld: 

 

1. Er moet een redelijke verdeling qua aantallen zijn over de verschillende bestemmingen. Er zijn dit school-

jaar in totaal 128 leerlingen in vwo-5. De leerlingen moeten daarom een eerste, tweede, derde en vierde 

keuze aangeven. Echter, aan de gemaakte keuzes kunnen geen rechten worden ontleend.  

2. Bij overschrijving voor een bepaalde excursie, wordt er- in overleg met de betrokken organisatoren – 

door de onderwijscoördinator bepaald wie er met welke werkweek mee mogen.  

3. Bij de werkweek naar Genève geldt dat leerlingen met een NG of NT profiel voorrang hebben.  

4. Bij de werkweek naar Rome geldt dat leerlingen met Grieks of Latijn voorrang hebben. Ook de leerlingen 

die t/m klas 3 nog Grieks of Latijn hebben gehad krijgen voorrang! 

5. Voor doubleurs geldt dat de werkweek facultatief is. Zij hoeven maar één keuze op te geven. Echter mo-

gen zij niet een tweede keer naar dezelfde bestemming. Aanvragen voor een betalingsregeling, zoals 

hierna vermeld onder het kopje bekostiging, worden bij deze groep niet gehonoreerd. 

6. Leerlingen die niet meegaan met de werkweken zullen op school een alternatief lesprogramma volgen.  

 

Informatiebijeenkomst 

Voor vertrek wordt er een bijeenkomst georganiseerd worden waarin u uitgebreid geïnformeerd zult 

worden over het programma en de gang van zaken tijdens de werkweken. U krijgt later nog een offici-

ele uitnodiging. 

 

 

 

 

 



 

 

Kosten 

De kosten van de werkweek bedragen:  

€ 250,- voor Taizé;  

€ 450,- voor Genève;  

€ 550,- voor Londen; 

€ 775,- voor Rome; 

€ 550,- voor Straatsburg.

 

 

Wij vinden het van belang dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan deze werkweek. Daarom kun-

nen ouders voor wie de kosten een probleem vormen, een schriftelijk verzoek indienen bij de finan-

ciële administratie om vermindering van de kosten. Om een goede afweging te kunnen maken bij 

de beoordeling van het verzoek is het noodzakelijk dat wij kunnen beschikken over een kopie van 

een bewijsstuk betreffende het verzamelinkomen en de eventuele bijzondere omstandigheden. Na 

de beoordeling ontvangt u een schrijven van de school waarin de beslissing op dit verzoek staat 

vermeld.  

 

Annuleringsverzekering 

Elk jaar blijkt dat een enkel kind helaas door omstandigheden moet afzeggen voor de werkweek. 

Mocht uw kind door omstandigheden niet mee kunnen gaan, dan kunt u geen aanspraak maken op 

teruggave van het betaald bedrag. Wij raden u daarom dringend aan bij uw eigen verzekerings-

maatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten.  

 

Opgave en afspraken 

Bijgevoegd vindt u een toestemmings- evenals inschrijvingsformulier voor de werkweek. Pas nadat 

dit formulier ondertekend en ingeleverd is, wordt de inschrijving voor de werkweek officieel. 

 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met: 

• Het meegaan van uw zoon of dochter op werkweek; 

• De opgave van 1ste , 2de , 3de en 4de keus; 

• De betalingsverplichting die de inschrijving voor de betreffende werkweek met zich meebrengt;  

• Het onderschrijven van het belang van het naleven van de gedragsregels.  

 

Zoals u zult begrijpen, legt het op stap gaan met een groep leerlingen een grote verantwoordelijk-

heid op de schouders van de begeleiders. Begeleiders zijn in staat die verantwoordelijkheid te dra-

gen als er duidelijke afspraken gelden voor het gedrag tijdens deze activiteiten en als de deelne-

mers zich aan die afspraken houden. 

 

In het kader van duidelijkheid en de strenge alcoholwetgeving gelden de volgende regels/af-

spraken: 

• Leerlingen en begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de werkweek   

of excursie; 

• Iedere leerling neemt deel aan het aangeboden programma;  

• Iedere leerling gedraagt zich volgens het normale te verwachten gedrag- en beleefdheidspa-

troon; 

• Het in bezit hebben en/of gebruiken van drugs en/of alcohol is niet toegestaan;  

• Er wordt niet gerookt tijdens de programmaonderdelen; 

• Er wordt geen overlast veroorzaakt. 

 

Mocht de begeleiding ter plaatse tot de slotsom komen dat het niet verantwoord is dat een leerling 

de werkweek voortzet, dan kan na overleg met de afdelingsleider besloten worden de leerling naar 

huis te sturen. Vervolgens worden de ouder(s) ingelicht en in gezamenlijk overleg wordt de wijze 

besproken waarop de betreffende leerling de thuisreis moet aanvaarden. De kosten die gemoeid 

zijn met het eerder naar huis komen van de leerling komen ten laste van de ouder(s). 

 



 

 

 

Hoewel deze regels allemaal voor de hand liggen, vragen we jou en je ouders om deze aandachtig 

door te lezen en dit document vervolgens van een handtekening te voorzien en in te leveren 

bij de afdelingsassistent mevrouw S. (Sjiel) de Bont, kamer 136, voor vrijdag 19 oktober a.s. 

Ondertekening van deze gedragsregels is bij deelname verplicht en houdt in dat je akkoord gaat 

met deze regels en de gevolgen bij het niet naleven aanvaardt.  

 

Tot slot, werkweken vormen voor veel leerlingen en docenten een hoogtepunt in hun schooltijd op 

De Breul. Er wordt vaak naar uitgekeken en na afloop van de schooltijd herinneren leerlingen zich 

deze week nog altijd. Veel plezier hebben met elkaar en met de leiding vormt een wezenlijk onder-

deel van de werkweek. We wensen alle leerlingen en begeleiders dan ook veel plezier toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

M. (Marit) van Daal   

Teamleider vwo-5/6  

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

Toestemmingsformulier, programma werkweken, aanvullende informatie over verzekeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toestemmingsformulier 

 

 

Naam + klas leerling:  
 

____________________________________________________________________________ 

 

Graag doorhalen wat niet van toepassing is:  

 

a. Ik ben een/geen doubleur. En ga wel/niet mee op werkweek (Taizé); 

b. Ik heb wel/niet een NT/NG-profiel. Bij wel: ik heb wel/geen NLT; 

c. Ik volg wel/niet Latijn en Grieks. Of heb dat tot en met de 3de / 4e klas gedaan.  

 

 

Geeft hierbij zijn voorkeur op:  

 

1e voorkeur:   Taizé / Genève / Londen / Rome / Straatsburg 

2e voorkeur: Taizé / Genève / Londen / Rome / Straatsburg  

3e voorkeur: Taizé / Genève / Londen / Rome / Straatsburg 

4e voorkeur:  Taizé / Genève / Londen / Rome / Straatsburg 

 

 

• Wij gaan akkoord het inschrijven voor de werkweek en de betalingsverplichting die dat met zich 

meebrengt.  

• Wij onderschrijven het belang van het naleven van de gedragsregels tijdens de werkweek en 

hebben de consequenties van het niet naleven ervan besproken thuis. 

 

 

Datum:       -         - 2019 

 

 

Naam ouder:  _________________________       Handtekening ouder:  ______________________ 

 

 

 

Naam leerling:  ______________________      Handtekening leerling:  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend persoonlijk inleveren bij mevrouw S. (Sjiel) de 

Bont, kamer 136. Niet, onvolledig of te laat inleveren kan tot gevolg hebben dat je voorkeur 

niet meegewogen wordt! Deadline is 19 oktober 2019. 

 

 

 

 



 

 

Omschrijving werkweekprogramma’s vwo 

 

Hieronder volgt per bestemming een beschrijving van het programma.  

Voor nu kunt u rekening houden met de volgende data. Deze zijn nog wel onder voorbehoud.  

De werkweken naar Taizé is van zondag 10 mei tot zondag 17 mei 2020 en de werkweek naar 

Rome is van zondag 10 mei tot en met zaterdag 16 mei 2020.   

De werkweken naar Straatburg, Genève en Londen maandag 11 mei tot 

en met vrijdag 15 mei 2020. 

 

1.  Werkweek Londen       

   

“Londen, diverse aspecten van een wereldstad” 

Een werkweek met traditie, geschiedenis, stadsontwikkeling, Shakespeare, cultuur en beweging. 

  

Londen is een wereldstad met verschillende aspecten. De stad biedt zowel historische attracties als 

moderne trekpleisters. Tel daarbij op de vele musea, de meer dan 30.000 winkels, de fantastische 

hippe markten, de heerlijke parken en de gezellige pubs en theaters en je begrijpt waarom Londen 

zo’n geliefde stad is bij velen. 

  

Informatie over het programma (onder voorbehoud) 

  

Tijdens deze excursie komen verschillende dingen aan bod. Tijdens deze week is er veel aandacht 

voor cultuur met een grote C en zullen we verschillende indrukwekkende musea bezoeken. Op dag 

1 verkennen de leerlingen Londen eerst zelfstandig d.m.v. een speurtocht. De dagen erna trekken 

we er samen op uit om verschillende aspecten van de stad te ontdekken. In het British Museum be-

wonderen we wat de Britten de afgelopen eeuwen buit hebben gemaakt. We lopen vooruit op de 

lessen geschiedenis en Engels in V6 in het Imperial War Museum waar we aandacht besteden aan 

The Great War maar waar ook de mogelijkheid bestaat om andere indrukwekkende tentoonstellin-

gen te bezoeken.  Andere musea, zoals het V&A, het National History Museum en het Science Mu-

seum bieden we als keuzemenu aan. 

 

Tijdens de lessen Engels zal er veel aandacht zijn voor Shakespeare, en in Londen zullen we een 

heuse theaterworkshop volgen onder leiding van acteurs die zelf in toneelstukken van Shakespeare 

spelen in Shakespeare’s Globe Theatre. Verder staan er sportactiviteiten, een spetterende pubquiz 

en een onvergetelijke avond uit bij een typische musical in London’s West End op het programma. 

  

Wil je een gevarieerde en gezellige werkweek, dan is een bezoek aan Londen er één om nooit te 

vergeten! 

 

2.  Werkweek Taizé  

   
Ontbijten met een Braziliaan, koken voor 1500 personen, muziek maken met jongeren uit allerlei 

landen, tien minuten stil zijn, een lied zingen in het Spaans, 3 keer per dag naar de kerk…?? Ben je 

nieuwsgierig geworden naar deze reis, lees dan vooral verder! 

  

Wat is het? 

Taizé is een internationale, oecumenische broedergemeenschap waar ongeveer 

100 broeders samen leven en het hele jaar door groepen jongeren ontvangen. 

De jongeren die daar komen (het aantal kan oplopen tot 6000 in de zomer!) le-

ven een week mee in het ritme. Dat wil zeggen 3 keer per dag naar een dienst,  

gesprekken met jongeren uit andere landen en natuurlijk ook vrije tijd.  

 

 

 

 

http://www.kerkpleinhattem.nl/zing-mee-met-taize-in-hattem/


 

 

 

 

Waarom zou je mee gaan? 

Taizé is een plek om iets anders te ervaren dan wat je gewend bent. Het is een plek om jongeren 

van over de hele wereld te ontmoeten, gezellige momenten te beleven en 

ook om na te denken en stilte te ervaren. Een leerling die er een paar jaar 

geleden naartoe ging zei het zo:  “Ik vind het fijn even helemaal rust te 

hebben; even weg uit de altijd drukke wereld, want daar word ik soms ook wel 

moe van. Ik had niet gedacht dat er nog zo’n plek zou zijn, want overal is ’t 

tegenwoordig druk.”  

 

Voor wie? 

Deze week (van zondag tot zondag) is voor vwo-4 leerlingen en voor doubleurs uit havo-4 én vwo-5. 

Zoals je hebt gelezen gaan we naar een broedergemeenschap, maar dat betekent niet dat je chris-

telijk moet zijn om mee te gaan; athe- ist, (nog) geen idee, boeddhist, christen en vul maar aan, ie-

dereen die open minded is, is welkom. De busreis duurt ca. 10 uur. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt meer over Taizé lezen op www.taize.fr en https://www.face-

book.com/taize.fr/ . 

 

3. Werkweek Genève 
 

Genève, parel aan de voet 

van de Alpen. 

 

In de werkweek naar Ge-

nève kun je genieten van 

de zuidelijke atmosfeer in 

deze mondaine stad, waar 

Zwitserse bekrompenheid 

plaats maakt voor Franse 

allure. 

 

Deze week staat ‘bèta centraal en daarom is op de dinsdag en woensdag een bezoek aan CERN ge-

pland. In dit befaamde instituut wordt sinds 1954 baanbrekend onderzoek gedaan naar elemen-

taire deeltjes door middel van een deeltjesversneller met een omtrek van maar liefst 27 km. Nog 

niet zo lang geleden is daar het lang gezochte Higgsdeeltje eindelijk gevonden! Tijdens een aantal 

rondleidingen krijg je informatie over de technologie van de versneller en de resultaten van het on-

derzoek naar de bouwstenen van de materie. Daarnaast zullen dit jaar voor het eerst ook het 

SCoollab bezoeken waar je een eigen deeltjesdetector bouwt. Hiervoor zul je voorbereidingswerk 

krijgen. Later in de week zullen we ook een bezoek brengen aan het Musée de la Science, waar je 

ook zelf dingen kunt doen. 

 

Naast natuurkunde krijgt ook de cultuur onze aandacht: Genève is de stad van de Verenigde Naties 

en van het Rode Kruis. Het gebouw van de UN, het “Palais des Nations” is een prachtig staaltje art-

deco dat we zeker zullen bezoeken. Ook ga je de kathedraal St. Pierre beklimmen, waar de geest 

van de grote Geneefse hervormer Jean Calvin (in onze streken beter bekend als Calvijn) nog rond- 

waart. Het uitzicht vanaf de torens over het meer van Genève is onvergetelijk. Verder leer je ook het 

oude centrum van de stad kennen 

 

Ook de natuur en de biologie komen aan bod; de invulling hiervan hangt af van het weer. Een be-

zoek aan het Musée de l’Histoire de la Nature of een beklimming van de Mont Salève behoort tot de 

mogelijkheden.  

 

http://www.taize.fr/
http://www.taize.fr/
https://www.facebook.com/taize.fr/
https://www.facebook.com/taize.fr/
https://www.facebook.com/taize.fr/
https://www.facebook.com/taize.fr/


 

Het sportieve en avontuurlijke element is de rafting op de ruige en snelstromende rivier de 

“Dranse” in de Franse Alpen! Deze tomeloze afvaart per rubberboot vormt voor velen het ultieme 

hoogtepunt van de werkweek.  

 

De reis wordt gemaakt per luxe touringcar en duurt 13 à 14 uur. De terugreis wordt ’s nachts ge- 

maakt (om niet een te groot deel van de werkweek op te offeren aan het reizen). In de periode 

voorafgaand aan de werkweek is er een speciale voorlichtingsavond (inclusief lezing; onder 

voorbehoud) voor leerlingen én ouders. Via de ELO word je verder geïnformeerd over de Genève-

werkweek. We verblijven in de jeugdherberg van Genève, op een steenworp afstand van het meer 

van Genève, waar de fontein schittert in de zon die bijna altijd schijnt. 

Daar gebruiken we ook het merendeel van de maaltijden. Elke dag wordt daar voor een 

lunchpakket gezorgd. 

 

Voor wie? 

Deze week (van zondag/maandag tot vrijdag) is verplicht voor de vwo-5 leerlingen met NLT in hun 

vakkenpakket. Naast deze groep is de werkweek voor Bèta-leerlingen, dus uit het profiel N&T of 

N&G. Het karakter van deze week is een werk/leerweek. Er wordt dus gewerkt aan de NLT module 

kleine deeltjes. Naast leren is er ook ruimte voor sport en ontspanning. 

 

 

KANTTEKENING:  Het programma voor deze werkweek wordt dit jaar opnieuw ingevuld. Er moet 

rekening gehouden worden met wijzigingen in het programma t.o.v. bovenstaande en afgelopen 

jaren!! 

 

 

 

4.  Werkweek Rome  

   

                                       

 

DAG 1 

- Heenreis van Zeist naar Rome 

- Kennismakingswandeling (muur van Servius Tullius, thermen van Diocletianus (Santa Maria de- 

gli Angeli), Palazzo Massimo, Trevi-fontein, Sant’ Andrea al Quirinale, San Carlo alle Quattro Fon- 

tane, Mozes-fontein (Aqua Felice), de Extase van de Heilige Theresia 

 

DAG 2 

- Sint-Jan van Lateranen & Scala Santa (Heilige Trap) 

- Catacomben San Callisto 

- Via Appia 

- Vaticaan, Sint-Pietersplein & Sint-Pietersbasiliek 

 

DAG 3 

- Keizersfora, Forum Romanum 

- Colosseum, Palatijn 

- Ludus Magnus (gladiatorenschool), San Clemente 

 

DAG 4 

- Area Sacra di Largo Argentina, Crypta Balbi 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKas8qHujMgCFUlbFAod7r8JDg&url=http://www.blamethemonkey.com/tag/rome&psig=AFQjCNHFSax8UF551QluRovVhpSHuF6LsQ&ust=1443087125257540
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSwtcHujMgCFYw8FAodSpsBEA&url=http://www.digitalefotosite-corenjoke.com/rome_italie.htm&psig=AFQjCNHFSax8UF551QluRovVhpSHuF6LsQ&ust=1443087125257540


 

- Il Gesù, Pasquino, Piazza Navona (Stadion van Domitianus), Vierstromenfontein, Santa Maria 

dell’ Anima, Sant’ Ignazio, Pantheon 

- Vaticaanse musea 

 

DAG 5 

- Centrale Montemartini 

- Ostia Antica 

- San Paolo fuori le Mura 

- Thermen van Caracalla 

 

DAG 6 

- Santa Maria del Popolo, mausoleum van Augustus, Ara Pacis, mausoleum van Hadrianus (Enge-

lenburcht), getto, Schildpaddenfontein, Ponte Rotto, Cloaca Maxima, Tibereiland 

- Porticus van Octavia, theater van Marcellus, tempel van Portunus, tempel van Hercules Invictus, 

boog van Janus, boog van de geldwisselaars, Santa Maria in Cosmedin (Bocca della Verità), Cir-

cus Maximus 

- Santa Maria Maggiore, Santa Prassede 

 

DAG 7 

- Keuzeprogramma: Galleria Borghese, Capitolijnse Musea, Villa Valentini 

- Terugreis van Rome naar Zeist 

 

 

 

Avondprogramma 

’s Avonds, na het diner, bezoeken we, met de gehele groep, ‘the places to be (in the evening)’ van 

Rome: Trevi-fontein, Spaanse trappen, Piazza Rotonda, Piazza Navona, Campo dei Fiori 

(Bloemenmarkt), Trastevere. 

 

Dag 1 & 7 

Afhankelijk van de vliegtijden kunnen de programma’s van dag 1 en dag 7 (de aankomst- en 

vertrekdag) nog gewijzigd/verwisseld worden. 

 

Vrije tijd 

De vrije tijd is niet in het bovenstaande programma opgenomen. Er is (vrijwel) iedere dag aan het 

einde van het programma (vóór het diner) enige vrije tijd. Daarnaast is er vrije tijd tussen 

programmaonderdelen door, vooral gekoppeld aan de lunchpauze en enigszins afhankelijk van de 

mate van medewerking van de groep. (Hoe vaker op tijd, hoe vlotter het programma kan worden 

doorlopen, hoe meer vrije tijd.) Deze vrije tijd wordt meestal doorgebracht op ‘aantrekkelijke’ 

locaties (dus waar het goed pauzeren is).   

 

 

5. Werkweek naar Straatsburg 

 

Na het succes van vorig jaar weer terug op de agenda: Straatsburg! 

Straatsburg is één van de oudste steden van Frankrijk, gelegen tussen de Vogezen in het westen en 

het Zwarte Woud in het oosten. De stad is uitgegroeid van een Romeins legerkamp tot een van de 

rijkste en aantrekkelijkste steden van Frankrijk. In al die eeuwen is de stad nogal eens van land 

gewisseld: dan weer Duits, dan weer Frans, dan weer Duits, dan weer Frans.  En dat is nog altijd 

merkbaar! 

 



 

Misschien heeft Straatsburg niet de status van andere grote Europese steden, maar het 

kleinschalige, gezellige karakter maakt het een ultiem aantrekkelijk decor voor een verrassende 

werkweek: de kronkelende straatjes, gezellige pleinen en historische gebouwen maken het een stad 

die het bezoeken waard is (UNESCO-werelderfgoed!). Nog niet overtuigd? Er is nog veel meer te 

doen in Straatsburg en omgeving! Deze werkweek zal dan ook een leuke afwisseling van allerlei 

verschillende sportieve, actieve en inhoudelijke activiteiten. 

 

Straatsburg ligt op ongeveer 7 uur rijden van Zeist, waarvandaan we maandagochtend vertrekken. 

Op dinsdag zullen we de gehele dag het Europees Parlement in Straatsburg bezoeken. Straatsburg 

wordt gezien als symbool van vrede in een verenigd Europa, en daarom is het Europees Parlement 

o.a. in Straatsburg gevestigd. Twaalf keer per jaar worden er zittingen gehouden waarbij onder 

andere Europese wetsvoorstellen worden gekeurd en het budget van de EU wordt gecontroleerd. 

Tijdens deze dag kun je zelf ervaren hoe het is om Europarlementariër te zijn en zullen we de 

parlementsgebouwen uitgebreid bezoeken. 

 

Daarnaast zullen we ook sportief bezig zijn. We gaan een spannende outdoor activiteit doen in de 

Vogezen en zullen de stad Straatsburg en de omgeving verkennen. Natuurlijk is er ook tijd om op 

eigen houtje de stad te bekijken.  

 

Op de terugweg op vrijdag maken we een tussenstop bij de Maginotlinie, een Franse 

verdedigingslinie bedoeld om een Duitse verrassingsaanval op te vangen. Vrijdagavond zullen we 

moe maar voldaan weer in Zeist terugkeren. 

 

Zie jij een werkweek in Straatsburg wel zitten en ligt je interesse bij geschiedenis, aardrijkskunde, 

economie en maatschappijleer? Vind je het niet erg om elke ochtend te ontbijten met een verse 

baguette? Dan hopen we dat jullie met ons meegaan! 

 

K. (Karlijn) Smits 

S. (Stefan) Schaap 

 

 

 

 
 

 

 

OVERIGE INFORMATIE 

 

INFORMATIE OVER VERZEKERINGEN 

Voor werkweken en weekends alsook voor excursies e.d. geldt de collectieve ongevallenverzeke-

ring.  

Bovendien is er voor de werkweek waaraan uw zoon of dochter gaat deelnemen een uitgebreidere 

verzekering en een aansprakelijkheidsdekking afgesloten. De bijzonderheden van deze verzekering 

zijn hieronder vermeld. 

 

UITGEBREIDE SCHOOLREISVERZEKERING 

(De verzekerde bedragen zijn per verzekerde, tenzij anders vermeld) 

 

Ongevallen 

Bij overlijden        € 12.500, - 



 

max. bij blijvende invaliditeit      € 40.000, - 

 

Ziektekosten 

Geneeskundige behandeling      €   1.000, - 

Tandheelkundige behandeling      €      250,- 

 

Extra kosten 

Extra reis- en verblijfkosten ten gevolge van ongeval of ziekte  

Extra terugreiskosten naar Nederland wegens terugroeping 

Extra kosten van overkomst uit Nederland 

Repatriëringskosten per ambulancevliegtuig    Kostprijs 

Opsporings- en reddingskosten 

Vervoerkosten ingeval van overlijden 

 

Reisbagageverzekering       €   2.500, -  

Eigen risico         €      100,- 

 

Schade aan inventaris en/of opstallen 

Van gehuurde verblijven PER REIS                                                           €      250,- 

 

 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

Het wordt de ouders aangeraden hun kind de naam, het adres en polisnummer van de verzeke-

ringsmaatschappij mee te geven. Bij opname in een ziekenhuis of bij een behandeling door een arts 

zal zoveel mogelijk worden vermeden dat er kosten contant moeten worden betaald. De ouders 

zullen dan op de gebruikelijke wijze een rekening van het ziekenhuis of van de behandelend arts 

ontvangen waarna de kosten bij de maatschappij geclaimd kunnen worden. 

 

Doorgaans dekt de verzekeringsmaatschappij waarbij men het geldelijk risico van ziekte heeft ver-

zekerd de kosten van de geneeskundige behandeling.  

Afhankelijk van de maatschappij wordt als maximumbedrag een bepaald percentage van de voor 

Nederland geldende tarieven vergoed. De verzekering die de school heeft afgesloten zal een even-

tueel restant aan kosten dekken. 

 

 

 

WAT TE DOEN BIJ SCHADE AAN BAGAGE EN DERGELIJKE? 

Bij diefstal of vermissing van bagage, alsmede bij beschadiging hiervan dient ONMIDDELLIJK de be-

geleidende docent te worden geïnformeerd. Vervolgens dient er voor te worden gezorgd dat er on-

verwijld aangifte wordt gedaan bij de politie én voor zover van toepassing: scheepskapitein, stati-

onschef, conducteur, hotelhouder etc. 

 

Voorts is van belang dat direct na afloop van de werkweek of het weekend de schade aan de ba-

gage bij de administratie van de school wordt gemeld. Er wordt dan voor een schadeaangifte for-

mulier gezorgd dat na invulling door de ouders en eventueel de begeleidende docent naar onze 

verzekeringsmaatschappij zal worden gezonden. Te laat ingediende claims kunnen door de maat-

schappij geweigerd worden. 

 

Alarmnummer SOS International 

 

Tel.: 0031-20-5929292 vanuit het buitenland 

 

Tel.: 020-5929292 binnen Nederland 

 

 

 


