Aan ouders/verzorgers en leerlingen van atheneum 6
Maastricht, 17 september 2018
Betreft: ITALIË-STUDIEREIS !!!

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Op veler verzoek heeft de locatieleiding van het Sint-Maartenscollege toestemming gegeven aan de
leerlingen van atheneum 6 om toch een werkweek te mogen organiseren, op voorwaarde dat ze alles
zelf arrangeren, hetgeen ze tot nu hebben gedaan.
Eerdere jaren gingen de leerlingen naar Londen, wat vanwege omstandigheden niet meer plaats kan
vinden. In plaats daarvan maken de leerlingen dit jaar voor de eerste keer een meerdaagse culturele reis
door Italië.
Het betreft dit schooljaar een reis die acht dagen (vier reguliere schooldagen) in beslag neemt, waarvan
we effectief zes dagen in Italië zijn. De reis zal plaatsvinden van woensdag 24 oktober tot en met
woensdag 31 oktober 2018. Aangezien de reis onder schooltijd plaatsvindt, draagt de school
verantwoording voor deze reis. Dat betekent dat de regels van de begeleidende docenten heel
nadrukkelijk wet zijn.
Uitgangspunt bij deze reis is interesse in culturele, historische en maatschappelijke ontwikkelingen van
Italië. Deze reis staat in het kader van het vak levensbeschouwing. Tijdens het verblijf in Italië vindt een
zeer divers excursieprogramma plaats met o.a. bezoeken aan Scala, Duomo, Rinascente, Galleria Vittorio
Emanueele II, museum voor Natuur en Wetenschap, basiliek van San Petronio, Due Torri, Museo Delle
Cere Anatomiche, Capella dei Medici, Galleria Ufizi, Ponte Vecchio, Piazza della signoria, Academia en
Santa Croce. In Montecarlo is er een verrassing aanwezig voor de leerlingen. Vervolgens gaan we naar
Lucca en Pisa. Je bent verplicht om aan al deze bezoeken deel te nemen! Vanzelfsprekend is er ook
voldoende vrije tijd in het programma opgenomen.
De prijs van deze reis bedraagt € 450,-. Deze prijs is inclusief vervoer, halfpension, reisverzekering en
entrees voor musea en te bezichtigen gebouwen. In Italië verblijven we in verschillende hotels in
verschillende steden. Achtereenvolgens: Milaan, Bologna, Florence, Monte Carlo, Lucca, Pisa, Cinque
Terre en Parma.

Deze reis is overigens niet verplicht; leerlingen die niet meegaan, volgen het normale programma.
Wanneer je het bijgevoegde inschrijfformulier invult, meld je je aan als deelnemer voor de Italiëstudiereis.
Als je je inschrijft, maar door onverhoopte redenen uiteindelijk toch niet meegaat, ben je het bedrag
alsnog verschuldigd aan de organisatie.
De school heeft geen annuleringsverzekering voor je afgesloten. Mocht je je willen indekken tegen
onvoorziene omstandigheden waardoor je niet mee kunt gaan met de reis en deze wilt annuleren,
dien je zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bijgevoegd formulier dien je in te leveren bij ondergetekende vóór maandag 24 september a.s. Lever je
na deze datum in, ben je niet meer verzekerd van deelname. Belangrijk is het ook de tekst onder het
kopje ‘belangrijke zaken’ aandachtig te lezen!
Zo spoedig mogelijk volgen er nadere mededelingen over de verdere gang van zaken.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze mij dan gerust!

Met vriendelijke groet,

David Bovenkerk
Namens de activiteitencommissie Leerlingenraad

INSCHRIJFFORMULIER DEELNAME ITALIË-REIS

Graag wil ik mijn zoon/dochter opgeven als deelnemer aan de Italiëreis van woensdag 24 tot
en met woensdag 31 oktober 2018 conform de afspraken in deze brief.

Naam:

…………………………………………………………………

Klas:

……………….

Belangrijke zaken:

-

-

Er zijn mij ten aanzien van mijn zoon/dochter geen lichamelijke en/of geestelijke
omstandigheden bekend die het verloop van de reis zouden kunnen belemmeren.
Ik stem er mee in indien mijn zoon/dochter niet te tolereren gedrag vertoont in Italië, dat
hij/zij met de trein teruggestuurd wordt naar Maastricht op kosten van de ouders, zonder
dat er een begeleidende docent meegaat.
Ik aanvaard de volledige aansprakelijkheid voor de gedragingen (m.b.t. bijvoorbeeld
gedrag, drankgebruik) van mijn zoon/dochter tijdens de gehele reis.

De reisleiding behoudt zich het recht voor om leerlingen op basis van gegronde redenen uit te
sluiten voor de Italië-reis.

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen bij de reis.

Datum: ………………………….

Handtekening ouders/verzorgers: ………………………………………………………………….

(formulier inleveren bij D. Bovenkerk vóór maandag 24 september a.s.)

