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Datum:     19 september 2019 
Kenmerk: 19200033/KAR 
Betreft:     keuze werkweek mei 2020 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
In de week van 11 mei 2020, is de jaarlijkse werkweek 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 zeven opties: 
 

1- Ardennen 
2- Berlijn 
3- Surfreis 
4- Thuisprogramma 
5- Londen 
6- Parijs 
7- Backpack 

 
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 dit boekje. Aan alle zeven de 
opties zijn kosten verbonden. Zodra de leerlingen een keuze hebben gemaakt, ontvangt u een factuur. Uiterlijk 
4 oktober heeft uw zoon/dochter middels het inleveren van een getekende aanmeldformulier kenbaar 
gemaakt welke werkweek zijn of haar voorkeur heeft. 
 
Wij hebben zelf een inschatting gemaakt van de te verwachten aantallen per werkweek en hierop onze 

reserveringen gebaseerd. De meeste werkweken zijn alleen haalbaar bij voldoende inschrijving, tevens is er ook 

een maximum vastgesteld per werkweek. Mochten de keuzes van de leerlingen heel anders uitpakken dan 

verwacht, kan het zijn dat wij helaas moeten gaan loten. Een eventuele loting geschiedt onder toeziend oog 

van een lid van de ouderraad. 

Om zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven om een keer met een werkweek mee te laten gaan, zullen wij 

bij een eventuele loting kijken of er leerlingen zijn die al met deze desbetreffende reis zijn mee geweest. Deze 

leerlingen kunnen dan niet voor een tweede keer met deze werkweek mee.  

Bij deze leerlingen en de uitgelote leerlingen kijken wij of wij ze kunnen plaatsen bij hun tweede of derde keus, 

mocht dit niet het geval zijn dan nemen wij zo snel mogelijk contact met de desbetreffende leerlingen op.  

 
Op de laatste pagina van dit boekje vindt u het aanmeldformulier. Wij verzoeken u op dit formulier een eerste 
keuze, een tweede keuze en een derde keuze aan te geven, het formulier vervolgens te ondertekenen en door 
uw zoon/dochter in te laten leveren bij de balie op school op uiterlijk vrijdag 4 oktober aanstaande. Alle 
leerlingen worden uiteindelijk bij een van de zeven keuzes ingedeeld. Als u (uw zoon/dochter) geen keuze 
maakt of het formulier niet (tijdig) inlevert, wordt uw zoon/dochter automatisch ingedeeld bij de werkweken 
waar nog plaats is.  
 
 



 

Het tijdpad tot aan het vertrek van de reizen ziet er als volgt uit. 
1. 04-10-19: uiterste dag inleveren aanmeldformulier, 
2. 01-11-19: versturen van de nota, 
3. 01-01-20: alle nota’s voldaan ongeacht betalingsregeling, 
4. 07-04-20: informatieavond 

 
Wilt u er rekening mee houden dat sommige buitenland reizen al in het weekeind van 9 mei kunnen 
vertrekken? 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Eggermond 
(coördinator werkweken) of met ondergetekende. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van het Kaar, teamleider brugklassen en mavo 



 

Protocol en contract reizen en werkweken 

Algemeen: 

1. Prijzen van de werkweken 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 werkweek 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 geldt enkel en alleen voor het thuisprogramma (dit is altijd ten 

hoogste voor een deel van de totale kosten) 

4. Als u (uw zoon/dochter) geen keuze maakt of het formulier niet (tijdig) inlevert, wordt uw 

zoon/dochter automatisch ingedeeld bij de werkweken waar nog plaats is. 

5. Ouders/verzorgers ontvangen voorafgaand aan de reis/werkweek een factuur. Bij niet tijdig betalen 

van deze werkweek wordt uw zoon/dochter automatisch ingedeeld bij het Thuisprogramma. 

6. Afmelden voor een reis of werkweek kan alleen onder opgaaf van een geldige reden voor vertrek bij 

de conrector. Reeds gemaakte kosten worden aan de ouders/verzorgers doorberekend.  

7. 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. 

8. 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. 

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

10. Ouders/ verzorgers gaan akkoord dat wij de minimale basisgevens, die nodig zijn voor de 

reisorganisatie, doorgeven aan de reisorganisatie (naam, adres, telefoonnummer). 

11. Ouders/ verzorgers gaan akkoord dat hun zoon/dochter onder begeleiding van een medewerker van 

Het Schoter aan deze reizen deel mag nemen. 

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

en regels kennen en onderschrijven.  

13. Voorafgaand aan de reis is er een bijeenkomst voor 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 werkweek. 

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

a. er geloot moet worden en de leerling al een keer met de desbetreffende reis is mee geweest. 

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

betreffende leerling. 

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

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

schoolactiviteiten. 

e. 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 2e altijd informatie opvragen 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 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 conrector 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 werkweek/reis aanvullende sancties aan de leerling 

worden opgelegd na de excursie/reis, zoals bv. uitsluiting van andere schoolactiviteiten. 

 

Getekenden van de aanmeldformulier 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 jij 
creatief bezig zijn? 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 en de koude oorlog. 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 wij 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. 

Er wordt met de bus naar Berlijn gereisd. Overnachtingen vinden plaats in twee jeugdhotels. Kosten 5-daagse 
werkweek Berlijn (ma t/m vrij): €430,-  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Surfreis  

Surfreis voor 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 in de reisweek! 

In de serieuze bakken van de Atlantische oceaan krijg je iedere dag een aantal uur surfles van gecertificeerde 

surfinstructeurs. Peddelen, down-the-line surfen en wie weet; een 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. 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. 

We verblijven op twee locaties vlakbij de Atlantische oceaan, waarbij we de zee zelfs 's nachts kunnen horen. 

Daarnaast wordt er drie keer per dag voor je gekookt: geheel in Spaanse stijl. Indien het weer het toelaat, 

wordt de barbecue ook een avondje aangestoken.  

Om de week te breken en de armspieren wat rust te geven, maken we halverwege de week een cultureel 

uitstapje naar een stad. Hier verkennen we de stad, proeven wat lokale lekkernijen en er is natuurlijk wat tijd 

om een nieuwe bikini of boardshort te kopen! 

Naast je opgedane kennis 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: 440 euro  

Organisatie: Mieke Brakenhoff en 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. Het programma betreft 5 dagen. 

 
Kosten Thuisprogramma (ma t/m vr): €60,- 

 
De organisatie is in handen van een Wouter Schonk en Lucas van Kessel 

 
 

 

 

 

 
 

 Ma 11 mei Di 12 mei Woe 13 mei Do 14 mei Vrij 15 mei 

Ochtend 

programma 

11.00 

Beginnen met 

instructie. 

11:30 – 13:00 

begin 1e 

workshop 

4x workshop 

11.00  

Beginnen met 

instructie 

11:30 

Start met 

jachtseizoen 

Plan B: 

pubquiz/ 

spelletjes/ 

films 

Vanaf 09:00 

Afspreken Haarlem 

Station 

 

3 steden bezoeken 

wandeltocht 

10:30 – 12:00 

Watersport 

11:00 – 13:00 

Eind presentatie  

Foto’s / filmpjes 

Lunch Pauze / lunchen Pauze / 

lunchen 

   

 

Middag 

programma 

13:30 – 15:00 

4x workshop 

14:00 – 16:00  

Jachtseizoen 

Plan B: 

pubquiz/ 

spelletjes/ 

films 

3 steden bezoeken 

wandeltocht + uur  

vrij rondlopen 

 

13.30 – 14.00  

Watersport 

 

 

13.30 – 14.30  

in 3 lokalen film kijken 

 

Avond 

programma 

  17:30  

Uiteten in Utrecht 

± 21:00 CS Haarlem 

  



 

5-Parijs 
 
Parijs is een wereldstad, bijnamen als ville de mode modestad, ville de lumière lichtstad, ville de culture 

cultuurstad, ville d’art kunststad.  

Wat? 

Bekende monumenten als la Tour Eiffel (’s avonds prachtig verlicht), Notre Dame, l’Arc de Triomph, le Moulin-

Rouge, le Sacré-Cœur of de bekende brug le Pont Neuf komen natuurlijk op het programma. Je gaat net als 

Lodewijk XIVe in de spiegelzaal van Versailles naar jezelf kijken in de vele spiegels, of in zijn slaapkamer je het 

middelpunt van de wereld of van het heelal voelen. Je gaat op de enorme begraafplaats le cimetière Père-

Lachaise zoeken naar het graf van beroemde mensen (Edth Piaf, Jim Morrison, Karel Appel). We gaan een 

spannend spel doen, een jeu de boules-toernooi spelen op een kleurrijk Frans plein. We gaan naar het 

modemuseum Louis Vuitton….Je hebt de mogelijkheid om naar het Stade de France te gaan en een rondleiding 

te krijgen door het beroemde voetbalstadion van Les Bleus in Saint-Denis … We gaan de verschillende wijken 

in, Le Marais, Quartier Latin, Montmartre, La Défense,… .teveel om op te noemen. 

Slapen? 

Jullie slapen in gastgezinnen met 2, 3 of 4 leerlingen tegelijk. Hierdoor doe je een onvergetelijke persoonlijke 

ervaring op in Parijs. Het gastgezin dompelt je onder in de Franse cultuur en deze ervaring past ook helemaal 

bij de internationale pijlers van onze school. Denk maar aan de mooie wand in de aula.  

Hoe? 

Op de fiets, lopend, met de metro….je gaat ondergedompeld worden in de Parijse sferen waar je beelden gaat 

vastleggen met je mobiel. 

Eigen idee: 

Je gaat een keuze maken voor een thema, bijvoorbeeld straatkunst, dieren, licht of architectuur in Parijs. Je 

kiest een thema dat je, waar we ook zijn, gaat fotograferen. Hopelijk lukt het ons om een professionele Parijse 

fotograaf te betrekken bij ons programma. 

Jij kiest zelf hoe jij Parijs in beeld wilt brengen. Je kunt dat doen op een absurdistische manier, volgens de 

surrealistische stroming, of ben je meer van de romantische kunst, dan focus jij je op de Romantique. Je gaat 

dan met je een eigen thema aan de slag op jouw zelfgekozen manier in welke wijk we ook zijn.  

We zorgen ervoor dat jij al in de bus weet hoe jij Parijs gaat bekijken.  

Kosten? 

350 euro voor 4 dagen, van di t/m vr.  

Wie? 

Voor leerlingen die van cultuur, kunst en fotografie houden, en die niet bang zijn voor een stevige wandeling 

Organisatie? 

De organisatie is in handen van enkele docenten Frans, Mw Huisman, Mw de Ruijter, Mw Lavalette en mw 

Kruize.  

 

 

 



 

6-Londen 

Londen is een wereldstad die iedereen een keer bezocht moet hebben. Heb je deze stad altijd al een keer 
willen bezoeken dan is dit je kans! 

De stad biedt zowel historische attracties waaronder Buckingham Palace en de Big Ben als moderne 
trekpleisters waaronder de Londen Eye en vele anderen. In een gevarieerd programma gaan we deze week 
door de stad heen en zal je een goed beeld krijgen van de wereld stad die Londen is.  

Maken we een speurtocht doen door het indrukwekkende ondergrondse metrostelsel van Londen. Zullen we 
hoog boven de stad uitkijken in de Londen Eye. 

Voor de sportliefhebbers is er een keuze om een stadiontour te doen op Stamford bridge het beroemde 
stadion van Chelsea. Heb je hier nou niet zoveel mee dan ga je lekker griezelen in de Londen Dungeon 

Daarnaast zullen we meegenomen worden in een tour door Londen lang plaatsen waar de beruchtste 
Londense seriemoordenaar Jack de Ripper heeft geleefd.  

We zullen verblijven in een hotel in de stad. 

De reis zal ons per bus naar Calais brengen waarna we onze reis per boot over het kanaal zullen maken en 
veder per bus naar Londen zullen gaan. De werkweek is van maandag t/m vrijdag zijn.  

De kosten zijn €400,- 

De organisatie is in handen van Roel Veldman docent lichamelijke opvoeding. 

 

 
 

 
 
 
 



 

7-Interrail Polen 

 

Avonturiers opgelet! Ben jij jaloers op mensen die backpacken/reizen door Europa en over de wereld? Denk jij, 

dit wil ik ook, dan heb jij NU de kans om te proeven aan dit avontuur. 

We starten onze internationale treinreis (vroeg!) vanaf station Haarlem met een rugzak. Het gaat bij deze 

werkweek niet alleen om de eindbestemming, maar ook zeker om de reis ernaartoe. Want, we zullen wat uren 

in de trein doorbrengen waarbij je het landschap van Europa doorkruist. Hierbij is er genoeg tijd voor een 

spelletje, tijdschrift en om de benen te strekken. 

Na verschillende overstappen en een korte pauze om te eten, zullen we ‘s avonds aankomen in het bruisende 

Wroclaw. Dit is de vierde stad van Polen en heeft een prachtig historisch centrum wat we onder andere zullen 

ontdekken per boot op dag twee. 

Op dag drie staat er een reis per trein naar Poznan op het programma. Dit is een kleurrijk stadje wat wordt 

gezien als de wieg van de huidige staat Polen. 

Na een diner op dag drie, wordt Poznan en omgeving op dag vier verder ontdekt, dit keer op de fiets. Op 

donderdagavond wordt de trein genomen naar Berlijn. Vanuit daar nemen we de nachttrein naar huis via 

station Duisburg. Vrijdagochtend zullen we aankomen in Haarlem.  

Samenvatting: we slapen 2 dagen in hostels in Wroclaw en 1 dag in Poznan en de terugweg brengen wij de 

nacht door in de trein. We zien veel verschillende plaatsen en we reizen relaxt met de trein. Ook worden er 

verschillende activiteiten ondernomen om de steden te beleven. En er zal zelfs wat ruimte worden vrijgemaakt 

om te shoppen (met zloty’s i.p.v. euro’s)! 

Duur: Maandagochtend t/m vrijdagochtend 

Kosten: € 400      

Organisatie: mw. Tober, docent aardrijkskunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Aanmeldformulier 
Keuze werkweek in de week van 11 mei 2020 
 
Naam leerling:    ………………………………………… 
 
Klas:     ……………………………………….. 
 
Naam ouder/verzorger:    ………………………………………… 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger*:       ………………………………………… 
 
 
 
Handtekening leerling*:   ……………………………………….. 
 
 
1e Keuze voor (aankruisen): 
 

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

3 ⃝  Surfreis (€440,-) 

4 ⃝  Thuisprogramma (€60,-) 
5 ⃝  Londen (€400,-) 

6 ⃝  Parijs (€350,-) 

7 ⃝  Interrail Polen (€400,-) 
 

2e Keuze voor (aankruisen): 
 

1. ⃝  Ardennen (€250,-) 

2. ⃝  Berlijn (€430,-) 
3. ⃝  Surfreis (€440,-) 

4. ⃝  Thuisprogramma (€60,-) 

5. ⃝  Londen (€400,-) 
6. ⃝  Parijs (€350,-) 

7. ⃝  Interrail Polen (€400,-) 
 

3e Keuze voor (aankruisen): 
 

1. ⃝  Ardennen (€250,-) 

2. ⃝  Berlijn (€430,-) 

3. ⃝  Surfreis (€440,-) 
4. ⃝  Thuisprogramma (€60,-) 

5. ⃝  Londen (€400,-) 

6. ⃝  Parijs (€350,-) 

7. ⃝  Interrail Polen (€400,-) 
 

Diëten of andere bijzonderheden:_______________________________________________ 
 

Het volledig ingevulde formulier inleveren uiterlijk vrijdag 4 oktober bij de balie in de hal van de 
school. Vragen/opmerkingen kunnen alleen gemaild worden naar e.eggermond@schoter.nl 
 
* 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. 

* Parents/legal guardians allow their son/daughter to participate in an international schooltrip 

supervised and guided by a member of staff of Het Schoter. 


