
Excursieweek H4 en V5 –  mei 2019.  
 
September 2018 
  
Geachte ouders, beste leerling, 
  
De inschrijving voor de excursies voor dit schooljaar is geopend. 
LET OP! De inschrijftermijn is kort. Je hebt tot a.s. maandag 17.00 uur de tijd om het 
formulier in te leveren.  
  
Ook dit jaar is er weer een ruim aanbod zodat er voor elk wat wils te kiezen valt. Het komende 
schooljaar biedt de school een keuze uit de volgende excursies. 
  
Bestemming karakter Prijs (onder voorbehoud,  afhankelijk van de 

groepsgrootte en ticketprijzen) 
Barcelona Cultureel/educatief € 580,00 
Malaga Cultureel educatief € 590,00 
Londen Cultureel/educatief € 475,00 
Devon Sociaal/sportief € 435,00 
Berlijn Cultureel/educatief € 430,00 
Parijs Cultureel/educatief € 500,00 
Surfen Frankrijk Sociaal/Sportief € 500,00 
Rome Cultureel/educatief € 880,00 
Thuisblijfprogramma Cultureel/sportief Gratis 
 
 
Gezien de verschillende karakters van de excursies is het van belang dat je een keuze maakt die 
het beste bij je past. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden is het belangrijk dat je 
de informatie goed leest. 
  
Om alles goed te laten verlopen hebben we een aantal afspraken op een rijtje gezet. 
Deze afspraken vind je hieronder en in de bijlage. 
Lees deze aandachtig door en laat ze ook aan je ouders/verzorgers lezen omdat zij het 
inschrijfformulier mede moeten ondertekenen. 
  
Procedure 

1.    Lees de informatie over de verschillende excursies goed door zodat je weet wat er 
geboden wordt. 
2.    Vul het digitale inschrijfformulier in (link onderaan deze email). Je geeft hierop een 
1e en een 2ekeus aan. Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met o.a. 
de keuzevakken, groepsgrootte en of je al een keer naar dezelfde bestemming bent 
geweest (zittenblijvers). 
Geef altijd een tweede keuze aan (behalve als je thuis blijft). Als je dat niet doet, of 
je vult twee keer hetzelfde in, dan kom je automatisch onderaan de lijst te staan. 
3.    Op het formulier moet je aangeven dat jij en je ouders akkoord gaan met de regels en 
afspraken die voor de excursies gelden. 
4.    Als je het formulier hebt ingevuld krijg je een email toegestuurd. 
5.    Druk het formulier af. 
6.    Laat het formulier ondertekenen door je ouders. Alleen ondertekende formulieren 
worden in behandeling genomen. 
7.    Inleveren in de blauwe brievenbus in de hal uiterlijk maandag 1 oktober vóór 17.00 
uur. 
8.    LET OP: voor de buitenlandexcursies moet een digitale kopie van de 
identiteitskaart of paspoort bij het inschrijfformulier worden bijgevoegd. Zonder 
kopie is de inschrijving ongeldig. 
9.    Na publicatie van de indeling kan gereageerd worden. Het is goed om te weten dat de 
speelruimte voor wijzigingen beperkt is. 
10.  Hierna volgt de definitieve indeling. Je ontvangt deze per email. Na inlevering van dit 
ondertekende formulier is deelname pas zeker. Wijzigingen zijn nu niet meer mogelijk. 



Omdat wij pas kunnen boeken als alles definitief is moeten we helaas deelnemers die dit 
formulier niet tijdig inleveren van de lijst afvoeren. 
  
  
De planning is als volgt: 

26/9/18 Start inschrijving 
U ontvangt een email met daarin het complete aanbod, de 
regels en afspraken en het digitale keuzeformulier. 
  

01/10/18 Deadline keuzeformulier 
Het formulier kan tot 17.00 uur worden 
opgestuurd/ingeleverd. 
  

05/10/18 Publicatie 1ste indeling Op school en op de website. 
  

09/10/18 Deadline indienen 
wijzigingsverzoeken 

De speelruimte is beperkt, dus niet ieder verzoek zal 
gehonoreerd kunnen worden. 
  

12/10/18 Publicatie definitieve 
indeling 

U ontvangt een mail met het definitieve inschrijfformulier. 
Wijzigingen zijn niet meer mogelijk. 
  

17/10/18 Deadline inlevering 
definitieve aanmelding 

Omdat wij pas kunnen boeken als alles definitief is moeten we 
helaas deelnemers die dit formulier niet tijdig inleveren van de 
lijst afvoeren. 
  

De link naar het inschrijfformulier vind je hier onder! Lees eerste, om teleurstellingen te 
voorkomen, alle informatie in de bijlage goed door voordat je het inschrijfformulier 
invult. 
 

De link naar het inschrijformulier:  
  
Succes bij het maken van de keuze en ik wens jullie allemaal een fantastische excursieweek toe. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
J.J.A. van Leeuwen 
Adjunct sectordirecteur. 
 

https://www.formdesk.com/leeuwenhorst/excursies/?editcode=abZxsR

