
 

 
Zwolle, 8 september 2021 

 

 

Betreft: reis naar Berlijn voor de vierde klas Duits 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling van klas 4, 

 

Het cluster Duits in klas 4 krijgt dit schooljaar de mogelijkheid om een cultuurreis naar Berlijn te 

maken. Vanuit de vaksectie Duits juichen we het natuurlijk van harte toe dat de leerlingen kennis 

kunnen maken met de Duitse taal en cultuur in deze prachtige stad. De reis kan uiteraard alleen 

plaatsvinden als de situatie rondom Corona en de bijbehorende maatregelen dat toelaten. De 

schoolleiding heeft toestemming gegeven de reis dit schooljaar te organiseren op 1, 2 en 3 juni 

2022. Dit is een prachtige tijd om de interessante Duitse hoofdstad te bezoeken. 

 

Wij reizen per trein. In Berlijn overnachten wij in een hostel nabij het centrum. Het programma 

zal een cultureel karakter hebben o.a. bezoek aan verschillende musea, Reichstag, Berliner Dom, 

Kurfürstendamm. Een avondprogramma zal mogelijk zijn inbegrepen, een show in het 

Friedrichstadtpalast, een filmbezoek.  

 

Deze driedaagse reis kost ongeveer € 350,00 - 370,00 per leerling. In dit bedrag zijn alle kosten 

inbegrepen (treinreis, overnachting, ontbijt, lunch, warme maaltijden, openbaar vervoer in 

Berlijn, entreegelden en eventueel een avondprogramma).  

 

Ik wil graag op korte termijn reserveringen maken voor de trein, het hostel en de verschillende 

programmaonderdelen, omdat een vroege reservering de kosten kan beperken. Het is om die 

reden erg belangrijk te weten, hoeveel leerlingen uit het cluster Duits in klas 4 daadwerkelijk 

meegaan naar Berlijn. Het belooft een gezellige en interessante reis te worden! 

 

Ik vraag u uw zoon/dochter toestemming te verlenen voor deelname aan de Berlijnreis 2022. 

Wilt u daarvoor bijgevoegd formulier invullen en geprint bij mij laten inleveren? Wilt u dit 

formulier uiterlijk maandag 27 september a.s. aan uw zoon/dochter meegeven? Tevens wil ik 

u vragen, samen met uw zoon/dochter, kennis te nemen van het formulier “formaliteiten”. Ik ga 

er vanuit dat de opgave serieus is en beschouw deze als bindend, uiteraard wel onder 

voorbehoud van Corona en de ten tijde van de reis geldende maatregelen. 

 

Bij voldoende deelname zal ik zo spoedig mogelijk beginnen met de organisatie van de reis naar 

Berlijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mw. A. Lelifeld 

docent Duits 

 



Bijlage 1: Aanmeldingsformulier Berlijnreis juni 2022 
 

Hierbij verklaar ik ______________________________________________ (naam ouder/verzorger) 

dat ________________________________________ (volledige naam leerling) zal deelnemen aan de 

voor de leerlingen Duits van klas 4 georganiseerde reis naar Berlijn van 1 t/m 3 juni 2022. 

 

Ik verklaar mij akkoord met het onderdeel ‘Formaliteiten’ (zie bijlage 2). 
 

De reissom (geschat op € 350,00 - 370,00) dient uiterlijk 20 februari 2022 te worden overgemaakt, u 

ontvangt via Wis-Collect een factuur. Het exacte bedrag wordt z.s.m. bekendgemaakt. 

Plaats  

Datum  

Handtekening ouder/verzorger  

 

Hierbij verklaar ik __________________________________ (naam leerling), bekend te zijn met het 

onderdeel ‘Formaliteiten’ en verklaar ik mij akkoord met de regels van de reisleiding en het hostel. 

Plaats  

Datum  

Handtekening leerling  

 

S.V.P. onderstaande punten duidelijk invullen: 

Achternaam leerling  

Volledige voornamen  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Paspoort- of ID-kaartnummer                                                          Geldig tot: 

Mobiel telefoonnr. Leerling  

E-mailadres leerling  

Naam en telefoonnummer 
thuis  

E-mailadres thuis  

Contactpersoon voor 
noodgevallen, incl. tel.nr.  

Vegetariër Ja / nee*  

Zorgverzekering bij  

Polisnummer zorgverzekering  

WA verzekering Ja / nee*, zo ja: waar verzekerd:  

Doorlopende reisverzekering Ja / nee* 
zo ja: waar verzekerd:                                     Geldig tot:  

*(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Opmerking: In geval van ziekten, allergieën e.d. willen ik u vragen om dit te vermelden in een apart 

briefje met alle relevante gegevens; dit briefje kan uw zoon/dochter in gesloten envelop inleveren bij 

mw. A. Lelifeld (docent Duits), organisator van de reis. 

 



Bijlage 2: Formaliteiten 

 

www.celeanum.nl 

 

De Berlijnreis is een culturele reis 

Voorop staat een kennismaking met enkele culturele bezienswaardigheden van de stad Berlijn. 

We gaan er van uit dat ieder die meegaat, zich mede verantwoordelijk voelt voor het welslagen 

van de reis. Nadrukkelijk willen wij dan ook stellen dat de Berlijnreis niet alleen een plezierreis 

is, maar dat er een strak reisprogramma is, waarvan niet afgeweken wordt, dat er duidelijke 

regels zijn m.b.t. aanwezigheid, gebruik van genotmiddelen en gedrag in het algemeen. Wij 

hopen dat de leerlingen, maar ook de ouder(s)/verzorger(s), zich dit vooraf goed realiseren. 
 

En verder 

Restitutie van de betaalde reissom zal in het algemeen niet mogelijk zijn gezien de collectieve 

reserveringen en verplichtingen. Desgewenst kunt u zelf bij de bank, verzekeringsmaatschappij 

of ANWB direct na inschrijving! een annuleringsverzekering afsluiten. Voor wie geen 

doorlopende reisverzekering heeft, is door de school een basis reisverzekering afgesloten. We 

bevinden ons in deze tijd natuurlijk in een uitzonderlijke situatie m.b.t. de Coronapandemie en 

daarom wordt de ontwikkeling rondom maatregelen en reisbeperkingen steeds gemonitord en 

geactualiseerd. 
 

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de regels van de reisleiding en die van het 

ho(s)tel. 

In ieder geval behoren tot de regels:  

• meedoen aan alle programmaonderdelen 

• nooit met minder dan vier de stad ingaan 

• niet roken tijdens excursies 

• altijd op de afgesproken tijd op de afgesproken plek zijn 

• niet roken op de kamers in het hostel wegens brandgevaar!! 

• geen alcohol of drugs gebruiken 

• bij overmacht situaties altijd contact (eventueel telefonisch) met de leiding opnemen. 
 

Bij afwijking van de regels behoudt de reisleiding zich 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 Berlijn-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 Berlijn-reisleiding verwacht daarom van alle deelnemende leerlingen dat zij de gegeven 
instructies altijd stipt opvolgen. 

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

• De Berlijn-reisleiding aanvaardt géén aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatig 
gedrag van leerlingen. Ter vergelijking mogen dienen de verantwoordelijkheden ten opzichte 
van leerlingen tijdens schooltijd. 

 

Geld 

Zakgeld: Als richtlijn denken wij aan € 50,00  
 

Mw. A. Lelifeld 


