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Beste leerlingen, 

 

Op 9 oktober vertrekken wij richting de Atlantische Oceaan. Daar gaan we de Baskische 

cultuur ontdekken, onze kennis bijspijkeren over de zee, veel sporten en vooral surfen! Het 

surfen zal in deze reis de hoofdrol spelen. Elke dag krijgen wij les onder leiding van 

gecertificeerde instructeurs. Bij surfen hoort ook de kennis over golven. Jullie gaan zelf 

onderzoeken hoe bijvoorbeeld golfvorming ontstaat! Ook gaan jullie een sportactiviteit 

organiseren en uitvoeren. Aan het einde van de trip gaan we een dagdeel naar San Sebastian.  

In dit boekje vind je belangrijke informatie, dus zorg dat je hem met je ouders doorneemt en 

mee neemt op reis! 

 

In dit boekje vind je de volgende informatie: 

 

Contactgegevens 

Reisinformatie 

Bagageregels  

Draaiboek  

Paklijst  

Regel- en Organisatieopdracht 

Logboek 

Informatie Zarautz  

Gedragsregels tijdens de reis 
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Contactgegevens 

 

Belangrijke contactnummers tijdens de reis  

 

 

 

Contactgegevens accommodatie: 

 

Good People Surf Appartementen 

Mendibeltz Kalea, 3, 20800 Zarautz, BI, Spanje 
Eigenaar Good People Surf: Jeroen van Rooy 
 

Contactgegevens reisorganisatie: 

   

SAIKO       
Zamenhofstraat 150, unit 432  
1022 AG, Amsterdam, Nederland  
0031 (0) 20 33 70 280 / 0031 (0)6 405 90 165 
 www.saiko.com/ 
 

 

Contacten  Gegevens 

Landnummer Spanje 0034 

Landnummer Nederland 0031 

Receptie school:Het Schoter 
003123 525 8491 
 
info@schoter.nl 

Begeleidend docent 1: A.Verhage 
0031 (0)6  23 81 43 07 
 
a.verhage@schoter.nl 

Begeleidend docent 2: M. Brakenhoff 
0031 (0)6  14 43 02 99 
 
m.brakenhoff@schoter.nl 

Begeleidend docent 3: B. Koster 
0031 (0)6  55 33 79 00 
 
b.koster@schoter.nl 

Noodnummer Reisverzekering Europeesche 0031(0)20 651 57 77 

Algemeen noodnummer 112 

http://www.saiko.com/
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Reisinformatie  

 

Vertrek en aankomsttijden Haarlem en Good People Surf Appartementen, Zarautz, Spanje  

Vertrek Haarlem:                      zondag 09-2010-2016, om 17.00 uur 
Aankomst Zarautz:  maandag 10-2010-2016, +/- 11.00 uur 

 

Vertrek Zarautz:  donderdag 13-10-2016, om 17:00 uur 

Aankomst Haarlem:   vrijdag 14-10-2016, +/- 11:00 uur 

 

Vertrek locatie: Het Schoter, Sportweg 9, Haarlem. 

 

Reistijd: ongeveer 18 uur, inclusief stops. 

 

NB! Boven genoemde tijden zijn onder voorbehoud, rekening houdend met de verplichte 

stops voor de chauffeurs. 

Onder andere: verkeersproblemen, weersproblemen en andere onvoorziene zaken kunnen 

voor een afwijking van de reistijden zorgen. 

 

 

Bagageregels  

 

Bagageregels 

 

De bus heeft een beperkte bagageruimte.  

Er is per persoon plaats voor het meenemen van: 

- 1 x Tas of koffer van normaal formaat (max. 25 kg, afmetingen max. 60x 25x 75 cm) 

- 1 x Handbagage (max. 2 kg).  

Indien je teveel bagage hebt kunnen we deze weigeren. Zorg er altijd voor dat er labels met je 

naam, aan jouw bagage bevestigd zijn. Je blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw 

bagage en eigendommen. 
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Draaiboek met dagindelingen. 

Zondag 09-2010-2016 
 
16:30 uur: Leerlingen aanwezig 
Paspoort controle  
 
17:00 uur: Vertrek Haarlem 
Vertrek locatie: Het Schoter, Sportweg 9, Haarlem. 

 

Maandag 10-2010-2016 

 
+/- 11:00 uur uur: Aankomst Zarautz, 
Welkom Good People crew & uitleg camp. 
 
‘s Ochtends:   

Bus uitladen  
 
12:30 uur:   Lunch 
 
 ‘s Middags:   
 
1)surfles  (tijden afhankelijk van de condities getijden) 
2)Regel- en Organisatieopdracht (1) 
Wissel op het strand 
1) Regel- en Organisatieopdracht (2) 
2)surfles  (tijden afhankelijk van de condities getijden) 
 
18.00 uur:   Les over golfvorming en kustvorming 

19:00 uur:    Diner 
 
20:30 uur:  Regel- en Organisatieopdracht (3) 
 
 
22:00 uur:  Iedereen in eigen kamer  
 
22:30 uur:  Stilte  
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Dinsdag 11-2010-2016 

08:00 uur:   Rise & shine… 
 
09:00 uur:  Ontbijt 
 
‘s Ochtends:   
1)surfles  (tijden afhankelijk van de condities getijden) 
2)Regel- en Organisatieopdracht (4) 
Wissel op het strand 
1) Regel- en Organisatieopdracht (5) 
2)surfles  (tijden afhankelijk van de condities getijden) 
 
12:30 uur:   Lunch 
 
‘s Middags:   
1)Vrij surfen  
2)Regel- en Organisatieopdracht (6) 
   
19:00 uur:    Diner 
 
20:30 uur: Regel- en Organisatieopdracht (7) 
 
22:00 uur:  Iedereen in eigen kamer  
 
22:30 uur:  Stilte  
 
Woensdag 12-2010-2016 
 
08:00 uur:   Rise & shine… 
 
09:00 uur:  Ontbijt 
 
‘s Ochtends:   
1)surfles  (tijden afhankelijk van de condities getijden) 
2)Regel- en Organisatieopdracht (8) 
Wissel op het strand 
1) Regel- en Organisatieopdracht (9) 
2)surfles  (tijden afhankelijk van de condities getijden) 

 
 
12:30 uur:   Lunch 
 
‘s Middags:   
Naar San Sebastiaan met de trein 
 
19:00 uur:    Diner: BBQ (bij goed weer!) 
20:30 uur:  Regel- en Organisatieopdracht (10) 
 
22:00 uur:  Iedereen in eigen kamer  
 
22:30 uur:  Stilte  
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Donderdag 13-2010-2016 
 
08:00 uur:   Rise & shine… 
 
09:00 uur:  Ontbijt 
 
09:30 uur:   Kamer opruimen en uitchecken 
 
 ‘s Ochtends:   
Vrij surfen, met toezicht surf leraar Good People Surf.  
 
12:30 uur:   Lunch op strand 
 
Leerlingen mogen zelfstandig het centrum van Zarautz verkennen 
 
16.00 uur     Aanwezig bij de appartementen 
 
17:00 uur:    Vertrek bus 
 
 
Vrijdag 14-2010-2016 
 
 
 
+/- 11:00 uur:    Aankomst in Haarlem (Nederland) 
 
De exacte aankomsttijd wordt op de Schoter Facebook  pagina 
vermeld. 
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Paklijst 

 

Van te voren in te leveren bij de begeleidende docenten: 

 Kopie van zowel ID als verzekeringspasje/ in geval van verlies origineel  
 Ondertekend contract van Het Schoter Reisweek 
 Lesvoorbereiding voor maandag 3 oktober bij mevrouw Verhage 

 

Handbagage  (in een dagrugzak / handtas)  

 Paspoort of Europese Identiteitskaart 
 Verzekeringspasje (liefst Europees = blauwe kant) 
 Kopie van zowel ID als verzekeringspasje/ i.g.v. verlies origineel  
 Zakgeld (richtbedrag Euro 35) 
 Eten voor in de bus (=eerste dag)  

Er worden een avond eten en ontbijt stop (op eigen kosten) gemaakt op de heenreis. 
Er worden een ontbijt stop (op eigen kosten) gemaakt op de terugreis. 

 Iets te lezen/luisteren voor onderweg  
 Het programmaboekje   
 Kussentje om op te slapen 
 Mobiele telefoon met oplader/”dataroaming” uit i.v.m. mobiele kosten 

 

Bagage  (tas of koffer, wordt in het ruim van de bus vervoerd) 

 

 Eén tas voorzien van (label met) naam  

Let op!  Maximale L-B-H: 60cm x 25 cm x 75 cm, maximaal 25 kilo 

 Schoenen  (sport), slippers 
 Vrijetijds / sportieve kleding  
 T-shirts 
 Sokken  
 Ondergoed  
 Nachtkleding  
 Toiletspullen 
 Zwemkleding / wetsuit (= optioneel)  
 Waterproof zonnebrandcrème (ook hoge factor! Eventueel ook after sun.) 
 Lippenbalsem  
 Spelletjes (kaarten e.d) 
 Handdoek en een strandlaken 
 Medicijnen in originele verpakking en/of medicijnenpaspoort 
 Materiaal voor regel- en organisatieopdracht 
 



 

9 
Surfreis Het Schoter 

Zarautz 2016 

Regel- en Organisatieopdracht 
 
Beste leerling,  
 
Wij verwachten van alle leerlingen die meegaan op de surfreis een sportieve houding. 
Daarom willen wij dat iedereen één regel- en organisatieopdracht uitvoert. Dit mag je 
organiseren in een twee- of drietal. Voor de reis denk je na over jouw opdracht (Wat wil je 
doen? Kies iets wat jij leuk vindt!) en over het materiaal. Het lesvoorbereidingsformulier van 
de regel- en organisatieopdracht leveren jullie uiterlijk op maandag 3 oktober bij mevrouw 
Verhage in.  
 
Ook is het mogelijk om als BSM leerling je sportproject af te ronden. Om het sportproject 
goed te kunnen afronden, zal je tijdens de reis: 
 
I     Een logboek bijhouden  
 
II    Een regel- en organisatieopdracht uitvoeren 
 
 
Van de LO-docent die meegaat naar Spanje krijg je de beoordeling voor de uitvoering en 
evaluatie: onvoldoende/ voldoende of goed. 
 
 
Veel succes! 
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Lesvoorbereidingsformulier Regel- en Organisatieopdracht 

Naam: Klas:                             Datum: 

 

Naam van het spel: 

 

Beschrijf hoe het spel werkt: 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de spelregels en wanneer heb je gewonnen? 

 

 

 

 

 

 

Materiaallijst: 

 

 

 

 

 

 

Teken hieronder de opstelling van materiaal, spelleider en deelnemers. 
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Logboek         (BSM leerlingen) 

Dag + datum  

Wat is jouw beginsituatie m.b.t. surfen? 

 

 

 

 

 

Noem de oefeningen die je vandaag hebt gedaan. Omschrijf ze, eventueel met een tekening: 

 

 

 

 

 

 

Wat denk je deze week allemaal te gaan leren? Wat wil je kunnen aan het einde van de week? 

 

 

 

Hoe ontstaan golven? Wat weet je nu over getijden? Kan je iets omschrijven over 

kustvorming? 
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Logboek  

Dag + datum  

Noem de oefeningen die je vandaag hebt gedaan. Omschrijf ze, eventueel met een tekening. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan welke oefening(en) heb jij het meest gehad, waarom. 

 

 

 

 

Waar zou je morgen graag verder aan werken? Welk onderdeel van het surfen en waarom? 
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Logboek 

Dag + 

datum: 

 

Noem de oefeningen die je vandaag hebt gedaan. Omschrijf ze, eventueel met een tekening. 

 

 

 

 

 

Aan welke oefening heb jij het meest gehad, en waarom. 

 

 

 

Tussenevaluatie: Wat vind je van je leerproces? Valt het mee / tegen? Had je verwacht om 

sneller te leren? Wat is tot nu toe het hoogtepunt van de week? 
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Logboek  

Dag + 

datum: 

 

Noem de oefeningen die je vandaag hebt gedaan. Omschrijf ze, eventueel met een tekening. 

 

 

 

 

 

Aan welke oefening heb jij het meest gehad, en waarom. 

 

 

 

 

 

Wat gaat al heel erg goed / vind je leuk om te doen? 

 

 

 

 

 

 

Eindevaluatie: heb je geleerd wat je wilde leren? Wat vond je de leukste oefening? Is er een 

moment geweest dat je bang was / je angst hebt overwonnen?  
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Info Zarautz dorp 

 
Het dorp Zarautz heeft onder meer een boulevard met een skatepark, traditionele tapas barretjes en 

ligt midden in een cultuurrijke regio. Het dorp heeft een treinstation, busstation en is goed te bereiken 

met een snelweg tot aan het dorp. 

 

Algemene info Zarautz 

Afstand Utrecht – Zarautz: 1300 km  

Gemeente: Zarautz  

Provincie: Gipuzkoa  

Regio: Baskenland  

Land: Spanje 

Inwoners: 22.650 (op 1-1-2012) 

 

 

Rood: De locatie van het Good People Surf camp, met het wandelpad richting het strand. 

Blauw: Skatepark op het boulevard met uitzicht op zee.  

De boulevard is op zichzelf tevens ook een leuke plek om te cruisen. 

Groen: De "Eroski" supermarkt. In de supermarkt is er ook een pinautomaat.  

Geel: Het centrum van Zarautz betreft de clubs, barretjes en winkels.  

Langs de boulevard zijn er genoeg leuke barretjes en restaurantjes om lekker tapas te eten en hier in de 
buurt zitten ook een aantal pinautomaten. 

Roze: Het dichtsbijzijnde treinstation vanaf het camp. Vanaf hier kun je met de trein naar Donastia, 
beter bekend als San Sebastián en Bilbao. 
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Gedragsregels tijdens de reis  

1. Alle leerlingen volgen het programma.  

2. De begeleiders voeren het programma uit of laten het uitvoeren. Door onvoorziene 
omstandigheden kunnen de begeleiders van het programma afwijken. Er zal dan naar een 
goed alternatief worden gezocht.  

3. De gedragsregels en instructies van de vervoerder, de eigenaar van de accommodatie of het 
gastgezin worden altijd nageleefd en opgevolgd.  

4. Instructies van de reisleiding worden altijd opgevolgd en uitgevoerd.  

5. De leerlingen en begeleiders houden zich aan de wettelijke regels en bepalingen van het te 
bezoeken land.  

6. Het gebruik en het in het bezit hebben van drugs is verboden.  

7. Alcoholgebruik en het in bezit hebben van alcohol is verboden.   

8. Voor aanvang van de reis is door de teamleider/ schoolleiding bepaald wie van de 
begeleiders de reisleider(s) is/zijn en uiteindelijk beslissingsbevoegd is/zijn.  

9. De reisleider is bevoegd corrigerende maatregelen uit te voeren en sancties op te leggen, 
die passen bij de omstandigheden die zich voordoen.  

10. Bij afhandeling van calamiteiten (ter beoordeling van de reisleider) vindt altijd overleg 
plaats  met de schoolleiding.  

11. Leerlingen worden enkel na overleg met de schoolleiding teruggestuurd naar huis.  

Leerlingen reizen in dat geval na overleg en met kennisgeving de ouders/verzorgers onder 
begeleiding terug. Tenzij overeengekomen wordt dat de leerling alleen kan gaan of (bij 
voorkeur) wordt opgehaald.  

12. Kosten voor de terugreis en die van een eventuele begeleider worden doorbelast aan de 
ouders/verzorgers van de leerling. Indien ouders besluiten om de leerling zelf op te (laten) 
halen, moet dit wel binnen 24 uur van het besluit mogelijk zijn.  

13. Alle kosten ten gevolge van verwijtbaar gedrag van de deelnemers worden doorbelast aan 
de ouders/verzorgers.  

14. Er kunnen naar aanleiding van gedrag tijdens de excursie/reis aanvullende sancties aan 
de leerling worden opgelegd na de excursie/reis, zoals bv. uitsluiting van andere 
schoolactiviteiten.  

 

 


