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Zwolle, 7 december 2021 

 

 

Betreft: De reis naar Rome en Griekenland in 2023 - klas 5 

 

 

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

 

Net als vorig jaar gaan we volgend schooljaar in klas 5, niet alleen naar Rome, maar ook naar 

Griekenland. Deze reizen zullen tegelijkertijd plaatsvinden in maart 2023. De leerlingen kiezen 

zelf aan welke reis ze deelnemen. De kosten voor beide reizen zijn dezelfde. Beide reizen worden 

op school voorbereid tijdens de lessen KCV. Onderdeel van beide reizen is het houden van een 

presentatie ter plaatse door de leerlingen. 

 

Romereis 

Tijdens deze reis leer je de Eeuwige Stad goed kennen. Je maakt kennis met de rijke (cultuur) 

geschiedenis van de stad. Je ontdekt niet alleen oude Romeinse sporen, maar er is ook aandacht 

voor andere belangrijke periodes in de geschiedenis van Rome. Je bezoekt  prachtige barokke 

kerken, indrukwekkende musea, natuurlijk het Forum Romanum en de plaats waar eens het 

Circus Maximus lag. In het keuzeprogramma kun je wandelen over de Via Appia of een bezoek 

brengen aan het Foro Italico van Mussolini, een opmerkelijk monument uit de tijd van het 

fascisme. 

 

Griekenlandreis 

Deze reis is een rondreis door Griekenland per bus: je verblijft niet op één plek, maar je bezoekt 

de belangrijkste plaatsen uit het klassieke Griekenland. We beginnen in Athene op het 

brandpunt van de Westerse beschaving: de fraaie Akropolis, met het naastgelegen museum, de 

Agora, en het prachtige Nationaal Archeologisch Museum. Daarna gaan we op weg voor een 

rondreis over de Peloponnesos waarbij we onder andere Olympia, Mycene, de woonplaats van 

Agamemnon en Korinthe zullen bezoeken. Verder gaan we natuurlijk naar Delphi waar de Pythia 

haar raadselachtige orakels ten gehore bracht. 

 

Procedure 

Iedereen maakt eerst een keuze voor Griekenland of Rome. Dit in verband met de planning en 

boekingen die lang van tevoren plaatsvinden. We verzoeken u de bijlage 1a of 1b in te vullen en 

uiterlijk 17 december 2021 digitaal in te leveren via Magister Opdrachten onder het vak KCV. 

 

Uiteraard wordt deze informatie alleen ten dienste van de reis gebruikt, vertrouwelijk 

behandeld en vernietigd als de reis beëindigd is. 
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Bij deze brief bevinden zich 2 bijlagen:  

1. Formaliteiten 

2. a. Aanmeldingsformulier Romereis 

b. Aanmeldingsformulier Griekenlandreis 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De reiscommissie 

Dhr. M. van Aller 

Mevr. M. Weustenenk 

Dhr. W. van Oossanen 
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Bijlage 1: Formaliteiten 
 

Klassieke 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 welslagen van de reis. Nadrukkelijk willen wij stellen dat de 

Rome- Griekenlandreis 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 grote groep is ieders medewerking en goede wil vereist. 

 

Verder: 

Er kan alleen om gegronde redenen van deelname aan de reis worden afgezien. De schoolleiding 

en de reiscommissie 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 -

direct na inschrijving!- een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor deze reis ter waarde 

van € 725,00. 

 

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

• Geen alcohol in het bezit hebben of nuttigen 

• ’s avonds om 22.30 uur terug zijn in de accommodaties 

• Nooit met minder dan vier personen de stad in gaan 

• Niet roken tijdens de rondleidingen en in de accommodaties 

• Bij overmacht situaties altijd (eventueel telefonisch) contact met de reisleiding 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 binnen de volgende 

kaders: 

• De reisleiding verwacht 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 2a: Aanmeldingsformulier Romereis 2023 
 

 

Aanmeldingsformulier Romereis 2023 

Aanmeldingsformulier inleveren uiterlijk 17 december 2021 digitaal (getekend!) via Magister 

Opdrachten in het vak KCV, of per mail aan wvanoossanen@celeanum.nl   

 

 

Hierbij verklaar ik ____________________________________naam ouder(s)/verzorger(s) dat 

mijn zoon/dochter*zal deelnemen aan de voor de vijfde klas georganiseerde reis naar Rome in 

maart 2023. 

 

Ik verklaar mij akkoord met het onderdeel Formaliteiten (bijlage 1) en bevestig hiermee dat ik, 

indien geen gebruik is gemaakt van de spaarregeling, zorg draag voor de betaling ten bedrage 

van € 725,00 ter dekking van de kosten van deze reis. 

 

Zwolle,_________________(datum) __________________________________(handtekening) 

 

S.V.P onderstaande punten invullen in blokletters 

Achternaam van de leerling  :___________________________________________  

Voorna(a)m(en) als in reisdocument!:_________________________________________ 

Adres    : _____________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________ 

Geboortedatum  : _____________________________________________ 

Documentnummer paspoort/ ID-kaart* : _____________________ geldig tot: ________ 

Mobiel tel. nr. leerling  : _____________________________________________  

Naam + tel. nr. thuisfront : _____________________________________________ 

(in geval van nood)  : _  _________________________________ 

Vegetariër    : nee / ja* 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

Andere allergieën of medicatie of aandachtspunten:     
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Bijlage 2b: Aanmeldingsformulier Griekenland 2023 
 
 

Aanmeldingsformulier Griekenland 2023 

Aanmeldingsformulier inleveren uiterlijk 17 december 2021 digitaal (getekend!) via Magister 

Opdrachten in het vak KCV of per mail aan wvanoossanen@celeanum.nl 

 

 

Hierbij verklaar ik ____________________________________ naam ouder(s)/verzorger(s) dat 

mijn zoon/dochter* zal deelnemen aan de voor de vijfde klas georganiseerde reis naar 

Griekenland in maart 2023. 

  

Ik verklaar mij akkoord met het onderdeel ‘Formaliteiten’ (bijlage 1) en bevestig hiermee dat ik, 

indien geen gebruik is gemaakt van de spaarregeling, zorg draag voor de betaling ten bedrage 

van € 725,00 ter dekking van de kosten van deze reis. 

 

Zwolle,_________________(datum) __________________________________(handtekening) 

 

S.V.P onderstaande punten invullen in blokletters 

Achternaam van de leerling  :___________________________________________  

Voorna(a)m(en) als in reisdocument!:_________________________________________  

Adres    : _____________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________ 

Geboortedatum  : _____________________________________________ 

Documentnummer paspoort/ ID-kaart* : ______________________ geldig tot: _______  

Mobiel tel. nr. leerling  : _____________________________________________  

Naam + tel. nr. thuisfront : _____________________________________________ 

(in geval van nood)  : _  _________________________________ 

Vegetariër    : nee / ja* 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

Andere allergieën of medicatie of aandachtspunten:     
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