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 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die naar Marokko gaan 
 

 

 

 

 

Datum:   18 april 2019 

Kenmerk: 18190305/STT 

Betreft:  last minute informatie Marokkoreis 

 

 

 

Beste ouders en leerlingen,  

Het is bijna zover. Op zondag 5 mei verzamelen we om 19.30 uur op Schiphol voor onze reis 
naar Marokko. Hier volgt nog wat laatste informatie. Leest u deze brief alstublieft goed door.  
 
Vluchtschema 
Voor de volledigheid nog even de vluchtgegevens van de heen en terugreis.  
Heenreis op 5 mei: AirArabia - vlucht nr. 3o126 van Amsterdam naar Fes - 22.05 - 23.25.  
Terugreis op 10 mei: TAP Portugese airline - vlucht TP1453 Marrakesh naar Lissabon 11.45-
13.20; vlucht TP662 Lissabon naar Amsterdam 14.55 - 18.50. Op vrijdag 10 mei kunt u uw 
zoon of dochter rond 19 uur op Schiphol weer ophalen.  
 
Verzekering 
De school heeft voor deze reis de standaard reisverzekering aangepast naar werelddekking.  
De ziektekostenverzekering van de leerling heeft niet altijd werelddekking. Wilt u hier nog 
even naar kijken? De leerlingen moeten de pas van de ziektekostenverzekering zelf 
meenemen. De reisleiding wil ook hiervan graag een kopie. Mocht u dit nog niet hebben 
aangeleverd, dan graag alsnog toesturen per mail (v.schutte@schoter.nl) of op Schiphol 
inleveren.  

Inentingen 
Inentingen zijn niet verplicht voor Marokko. De GGD beveelt wel aan om in te enten tegen 
Hepatitis A en DTP. Op de website van het GGD (www.ggdreisvaccinaties.nl) vind u meer 
informatie.  

Kopie ID kaart ouders 
Op de ouderavond hebben wij u gevraagd om een kopie van het paspoort van de ouder die 
het protocol voor de reis heeft ondertekend. Hierin staat de toestemming voor uw pupil om 
mee op te reis te gaan. Mocht u dit nog niet hebben verzonden, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk alsnog doen? Officieel kan uw zoon of dochter niet mee op reis, zonder dat deze 
kopie in het bezit is van de reisleiding. Het toesturen van een veilige kopie kan via de 
KopieID-app van de rijksoverheid.  
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Bagage 
De leerlingen kunnen gratis handbagage meenemen van maximaal 10 kg, met de afmetingen 
55x40x20cm. Mocht uw zoon of dochter, eventueel samen met de kamergenoten, extra 
bagage willen inchecken (20 kg a €46) dan dient u dit tijdig aan te geven, zodat dit vooraf 
geboekt kan worden. Betaling kan via een betaalverzoek, of in cash op Schiphol. Op het 
vliegveld bij vertrek extra bagage bijboeken is erg prijzig.  
In de handbagage mogen alleen vloeistoffen mee in flesjes kleiner dan 100ml. Dit geldt voor 
tandpasta, shampoo en dergelijke. 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief of de reis, dan kunt u contact opnemen met 
v.schutte@schoter.nl, m.elsinga@schoter.nl of de schoolleiding a.vanwaveren@schoter.nl  

Rest ons nog u heel veel plezier en succes te wensen met de laatste voorbereidingen.  

Met vriendelijke groet,  

 

Vincent Schutte. 
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