Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van klas 4vwo

Datum

Behandeld door

Ons Kenmerk

Lent, 21 januari 2020

M. Okuducu

OKUM/jonm/19-B272

Onderwerp

Reis naar Praag/Krakau
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels is het een traditie dat in de bovenbouw op het Citadel College de buitenlandse reis
plaatsvindt. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in hun schoolcarrière minimaal één keer naar het
buitenland zijn geweest. Dit blijkt een waardevolle ervaring te zijn voor leerlingen. Daarom gaan wij in
het schooljaar 2020-2021 met klas 5vwo een meerdaags bezoek brengen aan twee steden in het
buitenland, en wel Praag en Krakau!
In de steden die we zullen bezoeken zal er een divers aanbod zijn van activiteiten: buitenactiviteiten,
een bezoek aan concentratiekamp Auschwitz Birkenau en verschillende musea zijn hier onderdeel van.
De leerlingen zullen bij de voorbereiding en de invulling van de reis worden betrokken. De reis zal aan
het begin van klas 5v inhoudelijk worden voorbereid vanuit geschiedenis en ckv. Naast een verplicht
programma zullen we natuurlijk ook tijd vrij maken voor ontspanning.
De reis zal plaatsvinden van vrijdag 9 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020. We zullen met de
bus reizen en we zullen tijdens de hele reis gebruik maken van dezelfde touringcar. De totale kosten
van deze reis bedragen € 550,-. Betaling in termijnen is mogelijk. Omdat we de voorbereidingen zijn
gestart, is het van belang dat we weten wie er mee gaat.
We gaan er in principe vanuit dat alle leerlingen die nu in klas 4 vwo zitten worden bevorderd naar 5
vwo én volgend schooljaar zullen deelnemen aan deze reis. Indien bevordering niet het geval is,
vervalt de inschrijving met ingang van het nieuwe schooljaar. We willen u vragen om vóór dinsdag 4
februari a.s. het inschrijfformulier en kopie van identiteitsbewijs in te leveren bij de mentor van uw
kind. Voor het maken van een veilige kopie van het identiteitsbewijs, zie onderstaande link.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopieidentiteitsbewijs
De kopie is noodzakelijk voor het boeken van de tickets. Na het boeken verwijderen we de kopie. Het
overzicht van dieetwensen en medische gegevens ook graag inleveren bij de mentor van uw
zoon/dochter.

Tijdens de reis zullen er door de docenten foto’s gemaakt worden van de leerlingen, de reis en het
landschap. Graag horen we vooraf van u of u toestemming geeft voor het gebruik van deze foto’s. Als
uw kind 16 of ouder is moet hij of zij zelf toestemming geven. Via deze link kunt u uw wensen
kenbaar maken.
Na 4 februari ontvangt u meer informatie over de betaling en verdere invulling van de reis. Aan het
begin van het nieuwe schooljaar verzorgen wij voor u een informatieavond over het programma van
de reis. Vooruitkijkend naar een mooie reis en veel voorpret,

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Dhr. M. Okuducu
Afdelingsleider havo/vwo en vwo⁺ onderbouw en vwo bovenbouw
Citadel College

INSCHRIJFFORMULIER REIS Praag/Krakau 5 vwo 2020-2021

Onze zoon/dochter
…………………………………………………………… uit klas ……
gaat mee op reis naar Praag en Krakau.
Met deze inschrijving gaan wij akkoord met de reisreglementen zoals die zijn opgesteld door het
Citadel College (te vinden via de website, ouders, downloads).
Door middel van ondertekening verklaar ik als leerling dat ik akkoord ga met de regels zoals deze in
het reglement zijn vastgesteld.
Handtekening ouders/verzorgers voor akkoord:

……………………………………………………………………………………………
Handtekening leerling:

………………………………………………………………

Documentnummer van paspoort of ID-kaart van de
leerling(e):…………………………………………………………

Graag een kopie van ID-kaart of paspoort toevoegen aan deze inschrijving.
Gebruikt uw kind medicijnen?
Toelichting:

Ja/Nee

Heeft uw kind allergieën?
Zo ja, welke?

Ja/Nee

Zijn er overige specifieke gezondheidsklachten?
Zo ja, welke?

Ja/Nee

Zijn er specifieke dieetwensen?
Zo ja, welke?

Ja / Nee

