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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 3Mavo, 4Havo en 5VWO 
 

 

 

 

Datum:   28 september 2018 

Kenmerk: 18190044/EMD 

Betreft:  keuze excursieweek mei 2019 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
In de week van 6 mei 2019, is de jaarlijkse excursieweek voor 3 mavo, 4 havo en 5 vwo 
gepland. Er wordt aan alle leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 5 vwo een vrije keuze 
aangeboden. Er kan gekozen worden uit zes opties, verderop in dit boekje uitgebreide 
informatie per excursie: 
 

1- Ardennen 
2- Berlijn 
3- Surfreis 
4- Thuisprogramma 
5- Marokko 
6- Watersport 

 
Wij willen alle leerlingen de vrijheid geven om te kunnen kiezen voor een programma dat 
het beste tegemoet komt aan hun wensen. Een beschrijving van de verschillende opties is te 
vinden in de bijlage. Aan alle zes de opties zijn kosten verbonden. Zodra de leerlingen een 
keuze hebben gemaakt, ontvangt u een factuur. Uiterlijk 5 oktober heeft uw zoon/dochter 
middels het inleveren van een getekende antwoordstrook kenbaar gemaakt welke excursie 
zijn of haar voorkeur heeft. 
 
Wij hebben zelf een inschatting gemaakt van de te verwachten aantallen per excursie en 

hierop onze reserveringen gebaseerd. De meeste excursies zijn alleen haalbaar als je een 

bepaald aantal leerlingen mee hebt, daarom gelden voor sommige keuzes een minimaal 

en/of maximaal aantal deelnemers. Mochten de keuzes van de leerlingen heel anders 

uitpakken dan verwacht dan beraden wij ons of er een wijziging in het aanbod moet worden 

gedaan. Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u tijdig bericht. 



 
In de bijlagen vindt u ook een antwoordstrook. Wij verzoeken u op deze antwoordstrook een 
eerste keuze, een tweede keuze en een derde keuze aan te geven, de antwoordstrook 
vervolgens te ondertekenen en door uw zoon/dochter in te laten leveren bij de balie op 
school op uiterlijk vrijdag 5 oktober aanstaande. Alle leerlingen worden uiteindelijk bij een 
van de zes keuzes ingedeeld. Als u (uw zoon/dochter) geen keuze maakt, het 
antwoordstrookje niet (tijdig) inlevert of de factuur niet tijdig betaalt, wordt uw 
zoon/dochter automatisch ingedeeld bij het Thuisprogramma. 
 
Het tijdpad tot aan het vertrek van de reizen ziet er als volgt uit. 

1. 25-09-18: informatie, contract en keuzeformulier verstrekken, 
2. 05-10-18: uiterste dag inleveren keuzeformulier, 
3. 01-11-18: versturen van de nota, 
4. 01-02-19: alle nota’s voldaan ongeacht betalingsregeling, 
5. 09-04-18: informatieavond 

 
Wilt u er rekening mee houden dat sommige buitenland reizen al in het weekeind van 4 mei 
kunnen vertrekken? 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
Elsinga (coördinator mavo), mevrouw Kruize (coördinator havo), mevrouw de Weerdt 
(coördinator vwo) of met ondergetekenden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van het Kaar, teamleider brugklassen en mavo 

Marlies Doeve, teamleider 2345 havo 

Brenda Stam, teamleider 23456 vwo & tto 

 



Protocol en contract reizen en excursies 

Algemeen: 

1. Prijzen van excursies en reizen zijn vooraf bekend. 

2. Het globale programma is bij de deelnemers, ouders  en begeleiders bekend en wordt vooraf 

aan de betrokkenen verstrekt. 

3. De excursie maakt onderdeel uit van het onderwijsprogramma, waarbij geldt: 

a. deelname is in principe verplicht, 

b. in geval van het niet kunnen voldoen aan de financiële bijdrage kunnen ouders een 

beroep doen op het Schoterfonds (dit is altijd ten hoogste voor een deel van de 

totale kosten), 

c. voor eventuele thuisblijvers wordt een verplicht alternatief programma opgesteld. 

Ook hier zijn kosten aan verbonden. 

4. Ouders/verzorgers ontvangen voorafgaand aan de reis/excursie een factuur. Als u (uw 

zoon/dochter) geen keuze maakt, het antwoordstrookje niet (tijdig) inlevert of de factuur 

niet tijdig betaalt, wordt uw zoon/dochter automatisch ingedeeld bij het Thuisprogramma. 

5. Afmelden voor een reis of excursie kan alleen onder opgaaf van een geldige reden voor 

vertrek bij de teamleider. Reeds gemaakte kosten worden aan de ouders/verzorgers 

doorberekend.  

6. Alle deelnemers (leerlingen en begeleiders) zijn verzekerd via het standaardpakket van de 

school. Informatie over de verzekering is te verkrijgen bij de administratie van de school. 

7. Eventuele aanvullende verzekeringen (reis- en annuleringsverzekering) sluiten ouders/ 

verzorgers en begeleiders zelf af. Wij raden ouders aan om een eventuele reis- en 

annuleringsverzekering af te sluiten. 

8. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vernieling. 

9. Ouders/ verzorgers en leerlingen tekenen voor dit protocol en verklaren hierbij dat zij deze 

bepalingen en regels kennen en onderschrijven.  

10. Voorafgaand aan de reis is er een verplichte bijeenkomst van alle deelnemers en 

ouders/verzorgers waarin het globale programma en de gedragsregels worden besproken. 

 

Uitsluiting deelname: 

1. Doelstelling is om alle leerlingen mee te laten gaan met de excursie. 

2. De schoolleiding kan een leerling deelname aan een reis of excursie ontzeggen wanneer: 

a. er sprake is geweest van een interne of externe schorsing in de schoolloopbaan van 

de betreffende leerling. 

b. er bij eerdere excursies/reizen sprake is geweest van ernstig wangedrag. 

c. er bij eerdere excursies/reizen sprake is geweest van alcohol- of drugsgebruik bij 

schoolactiviteiten. 

d. de schoolleiding van mening is dat de leerling door gezondheidsproblemen en/of 

gedrag een goede voortgang van de excursie of programma kan belemmeren. 

3. De schoolleiding zal voor toepassing van regels 2a t/m 2d altijd informatie vragen bij de 

mentor en de reisleiding. De uitslag zal met moverende redenen aan ouders/verzorgers en 

leerling bekend worden gemaakt en is bindend. 

 

 



 

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. 

12. Indien een teamleider beslist om uw zoon/dochter naar huis te sturen bent u zelf 

verantwoordelijk voor het ophalen en de bijkomende kosten die deze sanctie met zich 

meebrengt. 

13. Indien ouders besluiten om de leerling zelf op te (laten) halen, moet dit wel binnen 24 uur 

van het besluit mogelijk zijn. 

14. Alle kosten ten gevolge van verwijtbaar gedrag van de deelnemers worden doorbelast aan de 

ouders/verzorgers. 

15. 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. 

 

Getekenden van de antwoordstrook verklaren dat zij de inhoud van dit protocol hebben gelezen en 

akkoord gaan met de inhoud van het protocol. Dit protocol is geldig zolang de leerling is 

ingeschreven op Het Schoter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Ardennen 

Ben jij sportief dan is de excursie naar de Ardennen echt iets voor jou! 

De Belgische Ardennen is dé plek voor buitensport! Het heuvelachtige landschap en de groene 

natuur zorgen voor een prachtig decor tijdens de sport activiteiten. Een mountainbiketocht door het 

glooiende landschap is wel zwaarder, maar ook veel leuker dan in het vlakke Nederland! En wat 

dacht je van klimmen en abseilen van een rotswand van wel dertig meter! Zeg je Ardennen dan zeg 

je ook kanoën. De kanotocht op de Amblève is een mooie uitdaging en een prachtige ervaring. In de 

directe omgeving van het bungalowpark waar we verblijven is een tokkelbaan en een ‘challenge’ 

parcours waar we gebruik van mogen maken. Dit is een greep uit de sportactiviteiten die we 

gedurende het verblijf onder begeleiding van  professionele instructeurs zullen doen.  

 

De leerlingen verblijven gedurende de gehele excursie in groepjes van minimaal 4 tot maximaal 6 

personen in een bungalow (Domaine de Long Pré te Stavelot). Het avondeten verzorgen de 

leerlingen zelf. Voor ingrediënten en recepten wordt gezorgd. Tijd voor ontspanning en het 

uitwerken van de opdrachten is er vooral na het avondeten.  

Tijdens deze intensieve en sportieve week wordt er vooral een beroep gedaan op je sportiviteit, 

doorzettingsvermogen en je sociale vaardigheden. Vaardigheden die je zeker van pas zullen komen 

gedurende de laatste 2 schooljaren op Het Schoter.  

 

Kosten 4-daagse excursie Ardennen (ma t/m do): €250,- 
 
De organisatie is in handen van Arno de Boer, docent lichamelijke opvoeding. 
  



2-Berlijn  

Berlijn! Een wereldstad! Ben jij een echte cultuurliefhebber, vind je de Duitse geschiedenis 
interessant en wil je je Duits (en Engels) verbeteren? Dan is de werkweek naar Berlijn wat voor jou! 

De werkweek naar Berlijn besteedt aandacht aan de Europese en Duitse geschiedenis met als 
zwaartepunten: 

- de Tweede Wereldoorlog/het Derde Rijk en de sporen die het in Berlijn, Duitsland en Europa 
heeft nagelaten; 

- de naoorlogse periode, waarin Duitsland en Berlijn waren opgedeeld in twee staten. 

Zo staan een middag in het indrukwekkende concentratiekamp Sachsenhausen, een tour bij de 
Gedenkstätte Berliner Mauer en een rondleiding door de cellen van de Stasi-gevangenis gepland. 

Naast de aandacht voor de geschiedenis van Berlijn en Duitsland, krijg jij ook de mogelijkheid om op 
ontdekkingsreis te gaan door Berlijn. Dit door middel van een fiets-/wandeltocht langs gebouwen en 
plaatsen die een belangrijke rol spelen in het verleden en heden van Berlijn. Daarnaast is er een 
avondspeurtocht langs de architectonische hoogtepunten in het centrum. 

Tijdens deze werkweek staan ook creativiteit, ontspanning en cultuur centraal. Zo bezoeken wij de 
East Side Gallery en gebruiken de hierbij verkregen inspiratie tijdens een graffiti-workshop. Verder 
genieten van de geweldige show “the One” in het prachtige theater “Friedrichstadtpalast”, gaan we 
een avond bowlen en is er tijd om souvenirs te kopen.  

We verwachten dat jullie in de Berlijn-werkweek veel indrukken zullen opdoen die van pas zullen 
komen in de laatste fase van je schoolcarrière op Het Schoter. 

De reis wordt met de bus gedaan en overnachtingen vinden plaats in een jeugdhotel. Kosten 5-
daagse excursie Berlijn (ma t/m vrij): €430,-  

De organisatie is in handen van Paulien Dijkstra, docent Duits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Surfreis  

 
 
Surfreis voor BSM’ers, LO2’ers en andere sportieve leerlingen. 
 
Ben je sportief, een echte doorzetter en daarnaast niet bang voor water in je ogen en zand in je 
oren? Leer dan jouw eerste golven pakken tijdens de golfsurfreis tijdens de excursieweek! 
In de serieuze bakken van de Atlantische oceaan krijg je iedere dag 4 uur surfles van gecertificeerde 
surfinstructeurs. Peddelen, down-the-line surfen en wie weet ritje in een barrel , je gaat het allemaal 
leren. 
 
Naast de praktijk krijg je theorieles van de surfinstructeurs en je eigen Schoter-docenten. Deze lessen 
gaan over diverse surftechnieken, veiligheid in en om de zee, videoanalyse, weersomstandigheden 
en het getij. De besproken theorie wordt elke dag in de praktijk gebracht. 
Om deze reis extra sportief te maken krijg je als deelnemer een regel- en organisatieopdracht. Deze 
opdracht houdt in dat je een sportactiviteit op de locatie gaat geven. Van te voren maak je een 
lesvoorbereiding, deze wordt beoordeeld door de begeleidende docenten en moet voldoende zijn 
om mee te kunnen op reis. 
 
Tijdens de gehele reis verwachten we een sportieve houding van je. Dit houdt in dat je actief 
deelneemt aan de activiteiten, je leergierig opstelt tijdens de theorielessen en je de opgedane kennis 
daadwerkelijk in de praktijk brengt. 
 
Om de week te breken en de armspieren wat rust te geven, maken we halverwege de week een 
cultureel uitstapje naar een Baskische stad. 
Naast je opgedane kennis, lesgeefopdrachten en het verbeteren van jouw surfskills wordt dit een reis 
om nooit te vergeten. 
 
Vertrek op zondagavond, terug in Nederland op vrijdagochtend. 
 
Bedoelt voor BSM’ers, LO2’ers en andere sportieve leerlingen 
Kosten: 450 euro  
Organisatie: Astrid Verhage, docent LO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4-Thuisprogramma 
 
 
Het Thuisprogramma is vooral bedoeld voor de leerlingen die liever geen hele week weggaan, maar 
wel aan korte excursies willen meedoen en verder op school les willen volgen. Het programma 
betreft 5 dagen. 
 

 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

Ochtend 

programma 

10.00 – 

12.00 

Pubquiz 

 09.30 – 

11.30 

Dansworksh

op  

  

10.30 – 

12.00 

Levend 

Stratego 

 

Evaluatie 

thuisblijfpro

gramma 

Lunch      

 

Middag 

programma 

 

13.00 – 

15.00  

Gastles 

 

15.00 – 

17.00  

Workshop 

 

12.30 – 

15.00 

Escape room  

 

 

13.30 – 

14.00  

Sport 

 

 

 

13.30 – 

14.30  

Bowlen + 

drankje  

Avond 

programma 

 17.30  

Uiteten  

20.00 Naar 

de film 

   

 
Kosten Thuisprogramma (ma t/m vr): €60,- 
 
De organisatie is in handen van een medewerker van Het Schoter 

 
  



5-Rondreis Marokko 

Nieuw in het Schoter reisprogramma dit jaar, is de reis naar Marokko. Op zo’n 3,5 uur vliegen ligt 

dit fascinerend land, met middeleeuwse medina’s, Koningssteden, Islamitische cultuur, 

adembenemende landschappen, koele oases en hete woestijnen. Vergeet vooral je camera niet! 

Deze reis is bedoeld voor avontuurlijk ingestelde leerlingen.  

Marokko is een zeer afwisselende land. In de oude steden, de medina’s, waan je je in een totaal 

andere wereld, en in een andere eeuw. Daarnaast zijn er natuurlijk de ‘Ville-Nouvelles’, waar het 

moderne Marokkaanse leven zich afspeelt. Als we door de bergen rijden kun je genieten van 

spectaculaire vergezichten en in de oases wordt landbouw bedreven en geïrrigeerd op eeuwenoude, 

traditionele wijze. Langs de weg staan de ‘kasba’s’ als oude zandkastelen. In de woestijn kun je een 

kamelenrit maken en overnachten onder de sterren. Elke avond genieten we van een heerlijke 

‘Couscous’, ‘Shish Kebab’ of ‘Tajine’ maaltijd. En van de Marokkaanse gastvrijheid.  

 

Een reis naar Marokko is vaak een prachtige road-trip. Tijdens deze reis hebben we een eigen bus tot 

onze beschikking en overnachten we steeds op andere plekken. De ene keer slapen we in een hotel, 

de andere keer misschien wel in een tent in de woestijn! De reisroute ligt nog niet helemaal vast. 

Wat wel vast staat is dat een reis naar Marokko voor iedereen een geweldige ervaring is. Na deze reis 

kijk je waarschijnlijk met nieuwe ogen naar de wereld en kun je voortaan over duizend en één nacht 

dromen. We bezoeken ook zeker een leuke ‘souq’ waar je geweldige souvenirs kunt kopen.  

Over ‘souvenirs’ gesproken: de tweede taal van Marokko is Frans, dus voor leerlingen met Frans in 

hun pakket is deze reis een uitgelezen mogelijkheid om hun spreekvaardigheid te oefenen. De docent 

Frans, die de reis mede begeleidt, kan je hierbij helpen. Met behulp van Mr. Schutte zal je zeker ook 

een paar woordjes Arabisch leren spreken en schrijven!  

Tijdens deze reis zal je niet alleen veel leren over de 

Marokkaanse cultuur, de Geologie en de Franse taal. Er is 

ook een kunstzinnig aspect; van de foto’s die de leerlingen 

tijdens deze reis maken, zullen we na afloop een mooie 

expositie inrichten. Neem dus vooral een goeie camera of 

smartphone mee!  

Voorafgaand aan de reis worden enkele bijeenkomsten 

gepland om goed voorbereid op pad te gaan en extra te 

kunnen genieten van deze ervaring.  

De heenreis naar Marokko is gepland op zaterdag 4 mei, de terugreis op donderdag 9 mei. De 

kosten voor deze bijzondere reis bedragen €550.  

 
 
 
 
 
 
 
 



6-Watersportweek 

 

Ben jij ook gek op water en niet vies van een nat pak dan is het 

watersportkamp zeker iets voor jou! 

De Kagerplassen (in de buurt van Sassenheim) is bekend om zijn 

watersport-activiteiten. We verblijven tijdens het kamp op het Kaageiland, waar we ook alle 

watersportactiviteiten zullen ondernemen. We zullen naast de verschillende zeilactiviteiten ook gaan 

kajakken, suppen en waterskiën. 

 Alle watersportactiviteiten zullen wij onder begeleiding van professionele instructeurs doen.  

 

De leerlingen verblijven gedurende het hele kamp in het Gebouw van de watersport academie op het 

kaageiland. We zullen met de fiets van school naar de Kaag en terug reizen. De bagage zal worden 

vervoerd per bestelbus. Alle maaltijden worden verzorgd door de watersport academie, alleen de 

lunch van  de maandag dien je zelf mee te brengen. 

Tijdens dit natte, maar vooral gezellige en sportieve kamp leer je een hoop m.b.t. watersport. Het is 

een must dat je een zwemdiploma hebt en voldoende zwemvaardig bent. 

 

Kosten 4-daagse Watersportkamp (ma t/m do) € 240,- 

De organisatie is in handen van Wouter Schonk, Docent economie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antwoordstrook 
 
Keuze excursieweek in de week van 6 mei 2019 
 
Naam leerling:   ………………………………………… 
 
Klas:     ……………………………………….. 
 
Naam ouder/verzorger:   ………………………………………… 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger*:       ………………………………………… 
 
 
 
Handtekening leerling*:  ……………………………………….. 
 
 
1e Keuze voor (aankruisen): 
 

1 ⃝  Ardennen (€250,-) 

2 ⃝  Berlijn (€430,-) 

3 ⃝  Surfreis (€450,-) 

4 ⃝  Thuisprogramma (€60,-) 
5 ⃝  Marokko(€550,-) 

6 ⃝  Watersport (€240,-) 
 
 

 
2e Keuze voor (aankruisen): 

 
1. ⃝  Ardennen (€250,-) 
2. ⃝  Berlijn (€430,-) 

3. ⃝  Surfreis (€450,-) 

4. ⃝  Thuisprogramma (€60,-) 

5. ⃝  Marokko (€550,-) 
6. ⃝  Watersport (€240,-) 

 
 

 
3e Keuze voor (aankruisen): 

 
1. ⃝  Ardennen (€250,-) 

2. ⃝  Berlijn (€430,-) 
3. ⃝  Surfreis (€450,-) 

4. ⃝  Thuisprogramma (€60,-) 

5. ⃝  Marokko (€550,-) 

6.  ⃝  Watersport (€240,-) 
 

 
Inleveren uiterlijk woensdag 5 oktober bij de balie in de hal van de school. 
 
* Getekenden van de antwoordstrook verklaren dat zij de inhoud van dit protocol hebben gelezen en 

akkoord gaan met de inhoud van het protocol. Dit protocol is geldig zolang de leerling is ingeschreven 

op Het Schoter. 

 
 


