
 

 

 

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

 

Vanaf 1 augustus 2021 vallen de (buitenlandse) reizen door een nieuwe wet onder de 

vrijwillige ouderbijdrage. Deze nieuwe wet beoogt dat alle leerlingen, dus ook zij die 

minder draagkrachtig zijn, mee kunnen doen met reizen en excursies. Concreet betekent 

de nieuwe wet dat u zelf kunt kiezen of u voor de reis of excursie wilt betalen. Als 

organisatie willen we benadrukken dat de reizen en excursies alleen mogelijk zijn als 

(voldoende) leerlingen en ouders bereid zijn te betalen voor de reis of excursie waar ze 

zich voor opgeven. Anders is het niet mogelijk om reizen of excursies kostenneutraal aan 

te bieden. De school heeft niet de reserves om deze kosten voor haar rekening te 

nemen. We maken dan ook nadrukkelijk het voorbehoud dat reizen en excursies alleen 

doorgaan als blijkt dat er voldoende betalende deelnemers zijn.    

 

De procedure voor de aangeboden reizen is als volgt: 

 

1. De leerling meldt zich aan voor deelname aan een reis of excursie door het 

betreffende aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend en voorzien van 

de gewenste documenten PERSOONLIJK in te leveren bij de reisleiding (mevrouw 

Ackermann, mevrouw Ritterbeeks, mevrouw Vroemen) UITERLIJK WOENSDAG 23 

FEBRUARI. 

2. Bij een te groot aantal aanmeldingen voor een bepaalde reis wordt door een loting 

bepaald wie met de reis of excursie mee mag (let op: er is een voorrangsregeling 

van toepassing, deze is beschreven in reisomschrijving). 

3. Bij de inschrijving geeft u aan of u de kosten van de reis zult voldoen. Heeft u op 

het ondertekende formulier aangegeven dat u de reissom zult voldoen dan 

ontstaat er een betalingsverplichting. Dit betekent ook dat als u later besluit dat 

uw kind niet meegaat reeds gemaakte kosten in rekening gebracht mogen 

worden.  

4. De school bepaalt na het verstrijken van de gestelde deadline van inlevering op 

basis van het aantal betalende ouders of de reis of excursie doorgang kan vinden. 

Indien dat niet het geval is en er zijn wel reeds betalingen door ouders verricht, 

worden deze uiteraard gerestitueerd. 
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Aanmeldformulier reizen en excursies 

Reisbestemming / Excursie Eerste voorkeur: 

Tweede voorkeur: 

 

Bedrag € 

Achternaam  

Roepnaam  

Eerste voornaam volgens 

paspoort/identiteitskaart 

 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer leerling mobiel  

Telefoonnummer thuis privé  

Telefoonnummer mobiel ouders/verzorgers  

E-mailadres leerling  

E-mailadres ouders/verzorgers  

Geboortedatum  

Klas  

Burgerservicenummer (BSN)  

Paspoort/identiteitskaart nummer  Geldig t/m :  

Zorgpas (ziektekostenverzekerings)-nummer   Geldig t/m :  

Kopie paspoort/identiteitskaart en zorgpas A.u.b. bijvoegen bij dit aanmeldformulier! 

Medische bijzonderheden (ook allergieën, 

dieet/voedselrestricties) 

 

COVID: volledig gevaccineerd? 

(het antwoord op deze vraag is niet verplicht) 

Ja/nee  

 

 

Ouders/Verzorgers geven middels onderstaande handtekening  

(aankruisen wat van toepassing is:) 

 

 toestemming voor deelname van hun zoon/dochter aan de reis/excursie 
 dat zij de kosten van de reis zullen voldoen. Hiermee ontstaat een afdwingbare 

betalingsverplichting. 
 Dat zij de kosten graag in ..… termijn(en) betalen (maximaal 2). 

 

 

Datum: 

 

Naam:  

________________________________________ 

(handtekening ouder/verzorger) 


