Betreft: Beleid Internationalisering
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Naar aanleiding van de huidige onrust in de wereld willen wij u informeren hoe we als school
handelen rond onze excursies en internationale reizen.
Ons beleid in overleg met de ouderraad, is dat onze excursies en reizen vooralsnog gewoon
doorgang vinden. We volgen hierin de meest recente gegevens en reisadviezen van de ministeries.
Voor de buitenlandse reizen past het Ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen per direct
aan als daar aanleiding toe is.
(zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen).
Daarnaast zijn we aangesloten bij het EP/Nuffic netwerk rond internationalisering waardoor we in
contact staan met andere VO-scholen die eveneens actief zijn op het gebied van
internationalisering. We zullen bij iedere reis vlak voor vertrek bovengenoemde organisaties
raadplegen en daarna definitief bepalen of het verantwoord is de betreffende reis te ondernemen.
Mocht u als ouder op voorhand willen besluiten dat uw zoon/dochter niet mee mag met een
excursie/reis waarvoor reeds is ingeschreven is, hebben we hiervoor begrip. U kunt dit kenbaar
maken bij de teamleider. Er kan echter in de meeste gevallen slechts voor een klein gedeelte
aanspraak gemaakt worden op annulering en dus op teruggave van de reeds betaalde bijdrage.
Wanneer er aanleiding is om de gehele excursie/reis te annuleren vanuit school kunnen wij wel de
annuleringsverzekering aanschrijven en zal er volgens die bepalingen restitutie plaatsvinden.
Veiligheid
Met deze brief willen wij u tegelijk een ander punt onder de aandacht brengen.
We merken dat leerlingen soms genotsmiddelen willen meenemen of nuttigen tijdens onze
excursies/reizen. Hiervoor stellen we een duidelijke regel: energydrinks, alcoholische dranken en
drugs zijn niet toegestaan. Wordt dit wel opgemerkt, dan zal de leerling op eigen kosten direct op
de trein naar Dronten worden gezet. Ouders worden hierover geïnformeerd. De veiligheid van
leerlingen en onze docenten staan voorop bij alle activiteiten en dus ook bij de excursies en reizen.
Bereikbaarheid
Ten slotte nog dit: zowel de begeleiders als schoolleiding zijn continu bereikbaar tijdens de
excursies/reizen. In geval van calamiteiten kunt u contact met hen opnemen. Wilt u als ouders
voor de excursie/reis uw eigen gegevens/telefoon nummers nog even op juistheid in Magister
controleren en eventueel aanpassen? Dan zijn de gegevens die we meenemen naar de
reisbestemming up to date. Mocht het nodig zijn kan de begeleiding u ook altijd bereiken.
Wij wensen alle leerlingen en begeleiders een heel goede excursie reis en een prachtige life change
experience!
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen neemt u dan contact op met de teamleider van
uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groeten,
Namens de reisbegeleiders en schoolleiding
Gerlof Boersma, directeur

