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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 3M, 4H en 5V 
 

 

 

 

 

Datum:   8 mei 2020 

Kenmerk: 192000308/WVN 

Betreft:  nota werkweek 2019-2020 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Door de Coronacrisis hebben wij de werkweken helaas moeten afgelasten. Dit is heel spijtig voor onze 

leerlingen en het is op dit moment niet duidelijk wanneer en hoe wij weer werkweken kunnen 

organiseren in de nabije toekomst. Helaas betreft het nu dan ook echt afstel van deze werkweken.  

Het betreft de volgende werkweken voor 3 mavo, 4 havo en 5 vwo: 

Werkweek Londen    
Werkweek Surfreis    
Werkweek Ardennen    
Werkweek Berlijn     
Werkweek Parijs    
Werkweek Polen/backpacken  
Thuisprogramma    
 

Na het besluit tot afgelasten zijn onze collega’s die belast zijn met de organisatie en de financiën druk 

bezig geweest alles te annuleren. Meestal is het gelukt om gemaakte kosten terug te krijgen, direct of 

via een zogenaamd voucher voor gebruik later. In een aantal gevallen is dit echter niet gelukt en in 

andere gevallen moeten wij afwachten of wij dit later toch nog teruggestort kunnen krijgen. 

Omdat het ons gelukt is om een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten terug te krijgen kunnen wij 

op dit moment alle ouders/verzorgers die betaald hebben voor een excursie 80% van de reissom terug 

betalen. Hiermee ronden wij het voor dit schooljaar financieel af. Maar het is de verwachting dat wij 

later alsnog een deel van het restant terug kunnen ontvangen. Dit kan echter nog een jaar in beslag 

nemen. Mocht het zo zijn dat wij later alsnog geld terug ontvangen dan zullen wij u hierover 

informeren en het ook aan u overmaken. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft over de financiële 

afhandeling van de excursies of werkweken, dan kunt u contact opnemen met Angela Dorgelo van de 

financiële administratie: a.dorgeloransijn@schoter.nl  . 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Arjan van Waveren 
rector Het Schoter 
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