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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 
Tijdens de ouderavond in september spraken we al over de reisweek die de leerlingen van 3mavo, 
4havo en 5vwo gaan maken in de week van 8 mei 2023. Middels deze brief presenteren we het 
programma en het tijdpad naar de reisweek toe.  
 
We zijn verheugd om te kunnen melden dat de optie om te kiezen voor een reis naar het buitenland 
weer terug is in het programma. De leerlingen krijgen, in samenspraak met u als ouder/verzorger, 
een drietal reizen aangeboden waaruit gekozen kan worden. 
 
Let wel, niet alle reizen kunnen ongelimiteerd gekozen worden. Hoewel we hopen dat we iedereen 
de reis van zijn eerste keuze kunnen aanbieden, kan het zijn dat er een loting moet plaatsvinden bij 
over aanmelding. Door het aanbieden van een gevarieerd en divers programma hopen we dat dat 
niet nodig zal zijn. Een mogelijke loting vindt plaats onder toeziend oog van de ouderraad. Alleen al 
om deze reden is het goed om het tijdpad en het protocol goed te lezen en de genoemde data te 
noteren. 
 
Een beschrijving van de verschillende reizen is te vinden in dit boekje. Aan alle reizen zijn kosten 
verbonden. Zodra de leerlingen een keuze hebben gemaakt en deze definitief is, ontvangt u een 
factuur Op de laatste pagina van dit boekje vindt u het aanmeldformulier. Wij verzoeken u om op dit 
formulier jullie keuze aan te geven, het formulier vervolgens te ondertekenen en door uw 
zoon/dochter in te laten leveren bij zijn/haar coördinator op uiterlijk vrijdag 28 oktober. 
 

Tijdpad 

• September:  aankondiging ouders tijdens ouderavond; 

• Week van 10 oktober: uitleg in mentorles & uitdelen reisboekjes; 

• Vrijdag 28 oktober: deadline inleveren getekende keuzeformulier bij coördinator; 

• Maandag 31 oktober: mogelijke loting; 

• Begin februari:  facturering reizen; 

• Medio 10 april:  informatiebijeenkomst voor leerlingen. 
 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator van 
uw zoon/dochter of met ondergetekende. Wij wensen alle leerlingen een fantastische week toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van het Kaar, conrector 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 reis/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 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 Kennemerland Experience. 

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

tijdig betalen van deze reis/werkweek wordt uw zoon/dochter automatisch ingedeeld 

bij de Kennemerland Experience. 

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 waarin het 

globale programma en de gedragsregels worden besproken. 

 

Uitsluiting deelname: 

1. Doelstelling is om alle leerlingen mee te laten gaan met de reis/werkweek. 

2. De schoolleiding kan een leerling de deelname aan een reis- of werkweek 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 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 reis/werkweek 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- Beachsporten Brouwersdam  

Deze reisweek staat bol van wateravontuur. We vertrekken op maandag en komen 

donderdagmiddag weer terug. Vier dagen strandactiviteiten als waterjumpen, windsurfen, 

discgolf, longboarden, powerkiten, kitebuggyen en allerlei verschillende beachsporten. Krijg 

je er ook al zin in? Het wordt een echte strandweek aan de mooie Zeeuwse kust. Als je dus 

van avontuur en uitdaging houdt, kies je voor deze reisweek. 

Tijdens deze reisweek verblijf je in een huis dat is opgedeeld in 10 kamers van 4 personen.  

In de avond zijn er ook diverse activiteiten; sporten, spelletjes doen, kampvuur maken, of 

gewoon even chillen op je kamer. De laatste avond wordt uiteraard met een knallende 

activiteit afgesloten, wat dat is?.….. Dat houden we nog even geheim! 

Ben je een avonturier, hou je van uitdaging en van zon, zee en strand? Kies dan voor deze 

reisweek. 

Kosten: tussen € 400,- en  €450,- 
Organisatie:  Arno de Boer 
Maximaal aantal deelnemers: 40 personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- Survival in de Ardennen 

De Belgische Ardennen is de plek voor een eerste 

kennismaking met buitensport! Het heuvelachtige landschap 

en de groene natuur zorgen voor een bijzondere belevenis. 

Een mountainbiketocht door de glooiende bossen is 

zwaarder, maar veel leuker dan in het vlakke Nederland! 

Bovendien maakt deze omgeving het ook mogelijk andere 

activiteiten uit te voeren, als bijvoorbeeld klimmen en abseilen 

op een echte rotswand van wel dertig meter! 

Wij verblijven in de omgeving van Stavelot. We verblijven of in een groot groepshuis of in 

kleine bungalows van max 6 personen.  

In Stavelot is het mooie bungalowpark het centrale punt van alle buitensport activiteiten. Een 

eigen challenge parcours met tokkelbaan op het park, 

mountainbikeroutes en de rivier de Amblève voor 

kanotochten, maken het buitensport aanbod compleet.  

We verwachten dat de deelnemers aan de 

Ardennenexcursie veel indrukken zullen opdoen en veel 

vaardigheden zullen oefenen die hen van pas zullen 

komen in de laatste fase van hun schoolcarrière op Het 

Schoter.  

 

 
Kosten: tussen € 400,- en  €450,- 
Organisatie:  Rio van Schuppen 
Maximaal aantal deelnemers: 50 personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3- Kennemerland Experience 
 
 
Wil je liever niet ver weg, hou je niet van een drukke en volle reisweek en slaap je liever in je 
eigen bed. Kies dan voor de Kennemerland Experience. 
 
We gaan vijf dagen interessante workshops en korte excursies doen in en om Haarlem. 
Natuurlijk wordt dit afgewisseld met sport en spel. Voor het sport gedeelte kan je aan 
watersporten denken en bijvoorbeeld jachtseizoen in de duinen. Natuurlijk kan een leuke film 
deze week ook niet ontbreken. 
 
Het wordt een week waarin we samen veel optrekken en plezier maken. 
 
De excursies zullen uitdagend en in de buurt zijn, tevens gaan we een leuke stad in 
Nederland bezoeken met de trein. Na het bezoek in deze stad gaan we lekker uit eten. 
 
Lijkt je dit leuk…. Schrijf je dan hiervoor in! 
 
Kosten: € 75,-  
Organisatie:  Puck Pereboom 

Lucas van Kessel 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanmeldformulier 
Keuze reisweek in de week van 8 mei 2023 
 
Naam leerling:    ………………………………………… 
 
Klas:      ……………………………………….. 
 
Naam ouder/verzorger:    ………………………………………… 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger*:        ………………………………………… 
 
 
 
Handtekening leerling*:   ……………………………………….. 
 
 
Keuze voor (aankruisen): 

 
1e Keuze (aankruisen): 
 

1 ⃝  Beachsporten Brouwersdam (40 plaatsen, maximaal €450,-) 

2 ⃝  Survival in de Ardennen (50 plaatsen, maximaal €450,-) 
3 ⃝  Kennemerland Experience (€75,-) 

 
 

2e Keuze (aankruisen): 
 

1 ⃝  Beachsporten Brouwersdam (40 plaatsen, maximaal €450,-) 
2 ⃝  Survival in de Ardennen (50 plaatsen, maximaal €450,-) 
3 ⃝  Kennemerland Experience (€75,-) 
 
 

3e Keuze (aankruisen): 
 

1 ⃝  Beachsporten Brouwersdam (40 plaatsen, maximaal €450,-) 
2 ⃝  Survival in de Ardennen (50 plaatsen, maximaal €450,-) 
3 ⃝  Kennemerland Experience (€75,-) 

 
 

 
Diëten of andere bijzonderheden:_______________________________________________ 

 
Het volledig ingevulde formulier inleveren uiterlijk vrijdag 28 oktober bij je coördinator. 
Vragen/opmerkingen kunnen gemaild worden naar J.vanhetkaar@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. 

mailto:J.vanhetkaar@schoter.nl

