
 Griekenland-/ Romereis 2020   

 

Zwolle, 19 december 2019 

 

 

Betreft: De reis naar Griekenland en Rome in 2020 - klas 5          

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

De reis naar Griekenland en Rome voor de leerlingen uit klas 5 staat gepland van  

29 februari t/m 6 (Rome) of 7 (Griekenland) maart 2020. Graag nodigen wij u en uw zoon of dochter 

uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over deze reis. Wij houden deze bijeenkomst op  

dinsdag 7 januari 2019 in het atrium van het Gymnasium Celeanum. 

 

Programma 

19.30 uur  Inloop met koffie of thee 

20.00 – 20.20 uur Algemeen voorlichtingsprogramma: 

• Inleiding en voorstellen van de reisleiding 

• Inkadering en functie van de reis 

• Zaken betreffende de financiën, formaliteiten, verzekeringen e.d. 

• Regels 
 

20:30 – 21:00  Splitsing: reisinformatie per bestemming: 

• Transfer en onderkomen(s) 

• De voorbereiding door de leerlingen 

• Programma in vogelvlucht 

• Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 

Voor de leerlingen geldt deze bijeenkomst als verplicht. De informatie die verstrekt wordt, is zo 

essentieel dat absentie alleen geoorloofd  is met opgave van redenen. 

 

Bij deze brief bevinden zich 2 bijlagen:  

1. Formaliteiten  
2. Voorbereiding - geld - reissom - steunfonds 

 

Wij stellen het zeer op prijs als u de bijlage 1 en 2 vóór de avond aandachtig doorleest. (Het 

aanmeldingsformulier zelf met de benodigde gegevens is al ondertekend ingeleverd.) 

 

Wij rekenen op uw komst! 

Met vriendelijke groet, 

 

De reiscommissie 
Mevr. M. Weustenenk 
Dhr. R.H. Vaalburg 
Dhr. M. van Aller 
Dhr. W. van Oossanen 
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Bijlage 1: Formaliteiten 
 
De Romereis is een klassiek-culturele reis            
Voorop staat een kennismaking met oudheidkundige en anderszins culturele bezienswaardigheden 

zoals ruïnes, kerken, fonteinen, musea, beelden. 

De reis behoort tot het programma van het vak KCV, dus we gaan ervan uit dat iedereen meegaat, 

tenzij er bijzondere redenen zijn.   

We gaan er ook van uit dat ieder die meegaat zich verantwoordelijk voelt voor het slagen van de reis.  

 

Nadrukkelijk willen wij stellen dat de Griekenland-/ Romereis niet alleen een plezierreis is; dat er een 

strak programma is waarvan niet afgeweken wordt; dat er strenge regels zijn m.b.t. aanwezigheid, 

drankgebruik en gedrag in het algemeen. Wij hopen dat de leerlingen, maar ook de ouders, zich dit 

vooraf goed realiseren. Voor het welslagen van een reis met een zo grote groep is ieders medewerking 

en goede wil vereist. 

 

Verder… 

Er kan alleen om gegronde redenen van deelname aan de reis worden afgezien (b.v. door middel van 

een dokters-/ gezondheidsverklaring). De schoolleiding en de Romereiscommissie dienen hiervan op 

de hoogte te worden gesteld. Restitutie van de reissom is alleen mogelijk via uw eigen  

annuleringsverzekering, gezien de gemaakte boekingen en reserveringen. Wij adviseren u daarom zelf 

bij de bank, verzekeringsmaatschappij of ANWB een annuleringsverzekering af te sluiten. De school 

heeft een collectieve doorlopende reisverzekering afgesloten voor de groep. 

 

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de regels van de reisleiding en de accommodaties: 

 geen alcohol in het bezit hebben of nuttigen 

 ’s avonds om 22.30 uur binnen zijn 

 nooit met minder dan vier personen de stad in gaan 

 niet roken tijdens de rondleidingen en in de accommodaties 

 bij overmacht situaties altijd (al of niet telefonisch) contact met de leiding opnemen 

 meedoen aan alle programmaonderdelen 

 geen aanstootgevend gedrag vertonen 
 

Bij overtreding van de regels behoudt de reisleiding zich, in overleg met de schoolleiding, het recht 

voor naar bevind van zaken maatregelen te treffen, met als uiterste maatregel het terugsturen van de 

overtreder naar Nederland op eigen kosten. De in verband hiermee door de reisleiding voorgeschoten 

kosten dienen binnen een maand gerestitueerd te zijn. 

 

De reisleiding voelt zich verantwoordelijk voor de deelnemende leerlingen, echter niet te allen tijde en 

niet ten aanzien van iedere gebeurtenis. 

 De reisleiding verwacht daarom van alle leerlingen dat zij gegeven instructies altijd stipt opvolgen. 

 De reisleiding gaat ervan uit dat de leerling, uit zichzelf, alles nalaat wat hem/haarzelf of anderen 
in gevaar kan brengen. 

 De reisleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. 
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Bijlage 2: Inhoudelijk   
     

Voorbereiding 

 Opdracht 
De leerlingen werken aan een opdracht over een gekozen onderwerp. Daarover maken zij een 

presentatie, die in concept op de Griekenland-/ Romedag d.d. 13-02-2020 voorafgaand aan de 

reis, op school wordt gepresenteerd. In Griekenland of Rome functioneren zij tevens als gids bij 

het bezoek aan het desbetreffende object. Presentatie en uitvoering van de gidstaak tellen mee 

voor het vak KCV. 

 Reisgids  
Iedere leerling krijgt vooraf een reisgids, met daarin onder andere het programmaoverzicht, een 
korte toelichting over de bezienswaardigheden die wij gaan bezoeken en overige praktische 
informatie. 

 

Reissom et cetera 
 De reissom bedraagt dit jaar € 675,- 

Dit bedrag is, afgezien van de lunch op de dag van aankomst en vertrek, exclusief eten en drinken. 
Indien u geen gebruikt maakt van de spaarregeling heeft u een mail met een link ontvangen voor 
betaling van de reissom.  

 Zakgeld voor lunch en avondeten (lunches op de dag van aankomst en vertrek zijn inbegrepen). 
Als richtlijn denken wij aan € 100,- à € 150,-. In Griekenland en Rome kan net als in Nederland met 
een Europas gepind worden bij geldautomaten en in veel winkels en restaurants. 

 

Steunfonds  
Bij betalingsproblemen kunnen ouders in eerste instantie een beroep doen op: 

 Stichting Meedoen   http://www.meedoenzwolle.nl 

 Stichting Leergeld   http://www.leergeld.nl 
 Nationaal Fonds Kinderhulp  https://kinderhulp.nl 
 

Mocht uw verzoek bij bovenstaande organisaties niets opleveren dan kunt u een beroep doen op het 

Steunfonds. Het steunfonds wordt beheerd door twee vertrouwenspersonen die rechtstreeks te 

benaderen zijn zonder tussenkomst van de school. Uw situatie, de verstrekte informatie en hun 

beslissing zijn strikt vertrouwelijk en komen niet ter kennis van de schoolleiding, begeleidende 

docenten of wie dan ook. Deze vertrouwenspersonen zijn: 

 Mevr. M.J. Quist   mj_quist@hotmail.com 

 Dhr. E. Brinkman  eefenmarijke@brinkmanwelmers.nl 
 
Als u een bijdrage wilt leveren aan het Steunfonds, waarmee niet-draagkrachtige klasgenoten de 
mogelijkheid wordt geboden om toch deel te nemen aan deze reis dan kunt u helpen  door een extra 
bedrag over te maken ovv Steunfonds. Deze bijdrage wordt uitsluitend aangewend voor het 
Steunfonds. 
 

Algemene informatie 
De leden van de Romereiscommissie zijn: 

 Mevr. M. Weustenenk  mweustenenk@celeanum.nl 

 Dhr. R.H. Vaalburg   bvaalburg@celeanum.nl 

 Dhr. M. van Aller   mvanaller@celeanum.nl 

 Dhr. W. van Oossanen (quaestor) 06 - 218 15 290  wvanoossanen@celeanum.nl 
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