
 

 

  

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF nummer 1 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen van klas 3,  

Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van de belangrijkste punten over de buitenlandreis naar Ardennen. 

Volgend schooljaar is het afsluitende examenjaar. Een jaar waarin elke leerling als doel heeft het diploma te 

behalen. Om dit doel te bereiken zullen leerlingen elkaar moeten motiveren en helpen waar mogelijk. Een goede 

samenwerking is ook bij veel examenonderdelen erg 

belangrijk! En natuurlijk is het contact tussen leerlingen en 

de docenten/begeleiders van belang voor de reis maar ook 

voor heel leerjaar 4. De reis naar de Ardennen is voor de 

leerling prima start om jezelf en anderen beter te leren 

kennen en er achter te komen wat je van jezelf en van elkaar 

kunt verwachten.   

 

We gaan op reis in de week van 4 september 2023. Dit is de 

tweede week van het schooljaar. In de vroege ochtend 

vertrekken we per luxe touringcar naar de Ardennen. De reis 

gaat naar de accommodatie in Villers-Ste-Gertrude (nabij 

het stadje Durbuy), ongeveer 40 kilometer ten zuiden van 

Luik. Op dit terrein midden in de mooie natuur hebben wij de 

beschikking over huisjes en alle nodige andere faciliteiten.  

 

Wat gaan we doen? 

In de Ardennen worden voor de leerlingen diverse spannende en/of sportieve activiteiten georganiseerd waarbij 

samenwerking en vertrouwen in elkaar belangrijk zijn en plezier voorop staat. We sluiten onze reis af met een 

bezoek aan Luxemburg Stad en vanuit daar rijden we weer terug zijn in Tilburg. 

Inschrijven 

Eind januari ontvangt u een link om in te schrijven. De reis gaat alleen door als er voldoende deelnemers en 

begeleiders zijn en 95% tijdig het inschrijfgeld voldaan heeft.  

 

Facturen 

U ontvangt twee facturen. Het totaalbedrag is ongeveer 350 euro. Hebt u vragen over de facturen, wilt u 

betalingstermijn overeenkomen of hebt u een andere vraag? Dan neemt u contact op met de  Dhr. Van der Steen 

(steen.p@2college.nl). Mocht uw zoon/dochter blijven zitten, dan wordt het geld teruggeboekt. 
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Legitimatie-bewijs 

Ook in België is het verplicht je te kunnen legitimeren met een voor EU-

landen geldig legitimatiebewijs. Dus controleer of het paspoort of de ID-

kaart niet verlopen is of vraag tijdig een nieuwe aan. Let op: het document 

dient geldig te zijn tenminste tot en met de dag van terugkeer in Nederland. 

Zonder geldig legitimatiebewijs kan niet deelgenomen worden aan de reis 

en zal uw kind de toegang tot de touringcar door de reisleiding ontzegd 

worden, zonder restitutie van het betaalde inschrijfgeld! 

 

Medicatie 

Bij de douane hebben kinderen die medicijnen gebruiken die onder de opiumwet vallen een Schengenverklaring 

nodig. Deze moet aangevraagd worden bij de huisarts. Hiermee kunnen alle medicijnen (ook Ritalin, Concerta, 

etc.) legaal mee de grens over. Vanzelfsprekend mag uw kind ook geen andere verboden middelen meenemen 

op reis. Twijfelt u, raadpleeg dan de ANWB of de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De school 

is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het incorrect naleven van geldende wetten en 

regelgeving. 

 

Voor meer informatie betreffende de invoer van medicijnen: 

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis 

 

Links 

Voor uw gemak hebben we nog even alle belangrijke links op een rijtje gezet. Door erop te klikken wordt u 

doorverwezen naar het betreffende document op onze website:  

  

• Algemene voorwaarden buitenlandreizen 

• Protocol buitenlandreizen 

• Inschrijfformulier 

• Formulier toestemming reizen met een minderjarige (Dit formulier is niet verplicht, maar kan soms helpend 

zijn indien er twijfel over de toestemming van alle voogden  Voor meer informatie raadpleegt u de website 

van de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven) 

 

 

Verzekering 

Er is een doorlopende reisverzekering voor leerlingen afgesloten door de Raad van Bestuur van de school. Dit 

betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en 

zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. 

U dient er rekening mee te houden dat er een eigen risico geldt van € 75,00. Als u de dekking van deze 

verzekeringen onvoldoende vindt, dan dient u op eigen initiatief voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere 

of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.  

De school sluit geen annuleringsverzekering af. Indien u een annuleringsverzekering wilt, zult u deze zelf af 

moeten sluiten.  

  

Mocht u al vragen hebben over de inhoud van de reis, neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind of 

stuur een mailtje naar meneer van der Steen steen.p@2college.nl 

 
Leidraad excursies 

Om voorbereid te zijn op toekomstige dilemma’s rond het wel of niet doorgaan van een reis naar een bestemming is deze leidraad vastgesteld in de kerndirectie. 

2College wil niet buigen voor terreur en doet geen concessies aan haar onderwijsprogramma. In geval van een reisbestemming met een terreurdreiging moet het 

gezonde verstand overheersen. Daartoe zijn de volgende afspraken gemaakt; 

▪ Op basis van de toestand in de wereld, maakt de directie een realistische inschatting van  bestemmingen met een groot risico en zal die dan niet opnemen 

in het reisprogramma. 

▪ We weten dat er geen mogelijkheid is om een verzekering af te sluiten tegen schade als gevolg van terreurdreiging en dat een annuleringsverzekering niet 

zinvol is. Zelfs bij een negatief reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken gaat de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering over. 

▪ Wij voorzien op dit moment geen enkel beletsel om deze bestemming niet als veilig te zien. Echter vanwege de toestand in de wereld, kunnen wij ook niet 

uitsluiten dat de reis géén doorgang kan vinden, zeker niet als het ministerie van BuZa een negatief reisadvies afgeeft. In dat zeer uitzonderlijke geval, 

zullen wij in overleg met de ouderraad besluiten of we een alternatief aan kunnen bieden. Onderdeel van dat overleg zal zijn of en hoe de extra kosten dan 

in redelijkheid en billijkheid gedeeld worden tussen de ouders en de school. In alle gevallen waarin de reis wél doorgaat, maar een ouder vanuit een eigen 

afweging besluit dat het kind niet mee mag, wordt de reissom niet geretourneerd en zal er ook geen alternatief programma zijn op school. 
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