
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit schooljaar organiseren wij schoolreizen voor al onze derdejaars leer-
lingen vmbo basis, kader en theoretische leerweg. Deze schoolreis vindt 
plaats in de week van 2 tot en met 5 juni.  
 
Waarom een meerdaagse schoolreis? 
Op reis gaan, is een uitstap uit het gewone dagelijkse leven. De leer-
lingen doen dan heel veel andere en nieuwe ervaringen op en het komt 
tegemoet aan de behoeftes van zelfontplooiing en persoonlijk leider-
schap van de 21ste-eeuwse mens. Deelnemen aan een meerdaagse 
schoolreis vraagt om vaardigheden als samenwerken, ontdekken, op ei-
gen benen staan, samen plezier maken en functioneren in een omgeving 
met andere regels en gewoonten. Een meerdaagse schoolreis is meer 
dan de reis zelf: het proces van de reis voorbereiden, de voorpret en een 
heel mooie herinnering voor later! 
 
Bestemmingen  
Er is bewust voor gekozen om niet per klas naar een bestemming te 
gaan, maar alle leerlingen op basis van hun interesse een keuze te laten 
maken. Uw zoon/dochter kan een keuze maken uit twee bestemmingen: 
 
1. Parijs 
2. De Ardennen 
 
Vorige week hebben de leerlingen een presentatie gehad over de ver-
schillende bestemmingen. Die presentatie ontvangt u ook bij deze brief. 
Die informatie kunt u doornemen om een eerste indruk te krijgen van de 
inhoud van de reizen.   
 
Kosten 
De kosten voor de schoolreis naar Parijs of naar De Ardennen bedragen 
€ 300,00. 
 
Leerlingen die niet meegaan 
Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen meegaan. Als een leerling toch niet 
mee kan gaan, dan gaat dit in overleg met de mentor. Deze leerling gaat 
tijdens de schoolreisweek stagelopen. Een stageadres wordt dan via het 
stagebureau gezocht en geregeld.  
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 
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Via de Stad & Esch app kunt u uw zoon/dochter inschrijven. In de app 
kunt u een keuze maken voor één van de twee bestemmingen. Ook als 
uw zoon/dochter niet mee gaat en gaat stagelopen, is het noodzakelijk 
dat u dit via de app aangeeft. Wij hebben deze formele bevestiging van 
u via de Stad & Esch app uiterlijk vrijdag 6 december nodig. 
 
Aansprakelijkheid  
Tijdens de schoolreis geldt een aantal regels voor de deelnemers en al-
cohol en drugs zijn uiteraard niet toegestaan. Houdt een leerling zich 
niet aan deze regels dan is de consequentie dat hij/zij niet kan blijven 
deelnemen aan de schoolreis. Een dergelijke beslissing wordt door de 
begeleiders in overleg met de deelschoolleider genomen. Het gevolg 
van dit besluit is dat u gevraagd wordt uw kind op te halen. Indien dit 
niet mogelijk is, zullen er extra reis, verblijfs- en begeleidingskosten door 
de school gemaakt worden om uw kind naar huis te brengen. Deze extra 
kosten zullen door de school op u verhaald worden. Eventuele schade 
die uw zoon/dochter veroorzaakt, zal ook op u worden verhaald.  
 
Informatieavond  
Een aantal weken voor vertrek organiseren wij een informatieavond 
waar u samen met uw zoon/dochter alle informatie over de gekozen 
schoolreis ontvangt. U kunt dan nog vragen stellen en kennismaken met 
de docenten die als begeleiders meegaan. U krijgt hier te zijner tijd een 
uitnodiging voor.   
 
Contactpersonen 
Als u naar aanleiding van deze brief inhoudelijke vragen of opmerkingen 
heeft over de meerdaagse schoolreis, neemt u dan gerust contact op 
met de betreffende contactpersoon: 
 
 dienstverlening (HBR, Z&W, E&O) : Henriëtte Driezen 
 techniek (PIE, BWI, MOB) : Dennis van Os 
 theoretische leerweg :  Gregory Lans 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Dennis van Os, Henriëtte Driezen en Gregory Lans, 
schoolreiscommissie. 
 
 





Schoolreis klas 3




- Parijs

- Ardennen
- Niet meegaan is stagelopen

3 opties:




Opgave via de 

Stad en Esch app/HOY app

uiterlijk 6 december!



Schoolreis 2 t/m 5 juni
Parijs







Vertrek: Dinsdag 2 juni 8.00 uur. 
(bus naast de sporthal)

Terugkomst: Vrijdag 5 juni 21.00 uur.





Dinsdag 2 juni

Vertrek naar de Belgische Ardennen:
- De Tunnel
- Tokkelen
- Challenge parcours






De Tunnel

Met een mijnwerkershelm de 
450 meter lange, 
aardedonkere berg door. Het 
tunnelgewelf is groot genoeg 
voor een kleine vrachtwagen, 
maar al na 20 meter is hier 
niets meer van te zien. Als het 
eind van de tunnel in zicht 
komt zie je frisgroene 
boompjes, keurige grindpaden 
en een mijnhuisje dat is 
omgebouwd tot een gezellig 
café. Welkom in Carriënta!






Tokkelen

Carriënta herbergt de langste, 
hoogste en snelste tokkelbaan 
van de Ardennen; 175 meter 
lang en 65 meter hoog. Hoe 
snel je dan naar beneden 
suist? Probeer het maar en je 
zult merken dat het een 
fantastische ervaring is. Voor 
wie het echt een beetje 
duizelt, een kleinere 
tokkelbaan behoort ook tot de 
mogelijkheden.






Challenge parcours

Een aanéénschakeling van 
hindernissen en activiteiten. 
Je komt obstakels tegen die 
allemaal overwonnen moeten 
worden om aan het einde te 
komen. Zoals netklimmen, 
touwbrug two point, klimmen 
& abseilen, bushwalk, 
klettersteig single met abseil 
en touwbrug three point.



 BBQ
Daarna met een volle buik richting Parijs





Woensdag 3 juni

Een cultureel dagje:

- Chateau de Versailles
- Museum du Louvre

- Rondvaart op de Seine



Chateau de Versailles

De belichaming van 
schoonheid wordt het 
Chateau de Versailles ook
wel genoemd. De tuinen en
het kasteel zelf met zijn
bekende Spiegelzaal, de 
grote stallen en het tuinhuis
zijn open voor het publiek. 



Museum Du 
Louvre
(keuze om naar binnen te
gaan)

 Eén van de grootste 
musea ter wereld ligt 
middenin Parijs. De 
bekendste werken zijn 
de Mona Lisa en de 
Venus van Milo, maar 
er is zoveel te zien, 
dat als je alles wilt 
bekijken in dit museum 
je misschien wel 3 
dagen nodig hebt!




Winkeltijd

Diner bij buffetrestaurant “Monte Carlo”



Rondvaart Seine



Donderdag 4 juni





12.30 uur vertrek richting
Nederland

Eiffeltoren

Vrijdag 5 juni




Kosten

De kosten voor deze reis zijn 300 euro.

Dit is inclusief  ontbijt en diner. (alleen het eten 
in Disneyland is voor eigen kosten.)

Extra :

- Winkelen

- Uitgaven in Disneyland 




Vervoer

De bus wordt verzorgd door Duke Travel.











Ardennen
2 juni t/m 5 juni




Inhoud

 Ardennen (2 t/m 5 juni)

 Locatie

 Activiteiten & programma

 Kosten

 Vervoer





Ardennen

De Ardennen) vormen een bosrijk laaggebergte in 
oostelijk Belgie (een groot deel van Wallonie) 
Noord-Luxenburg en een klein stukje aangrenzend 
Frankrijk. Het is de westelijke uitloper van het 
Rijnlands , Leisteenplateau een massief van 
Leisteen, waartoe ook de Eifel, Hunsruck en de 
Taunus behoren. Het gebergte is een overblijfsel 
van de hercynische orogenese en werd 390 tot 300 
miljoen jaar geleden gevormd.



Locatie Camping Au 
Bord l’Ourthe.

Camping Au Bord l’Ourthe, gelegen in het oude 
mijnwerkersdorpje Le Rivage. 

Rivage is een klein dorpje in de buurt van Luik.



 Mobile Homes

De mobile Homes beschikken over twee of drie 
slaapkamers.
Een slaapkamer met een ruim tweepersoons bed, een 
slaapkamer met 2 (soms 3) bedden en eventueel een 
derde slaapkamer met 2 bedden.
Daarnaast is er een badkamer met douche, vaste wastafel 
met warm stromend water en een toilet.

Beddengoed en handdoek dient men zelf mee te nemen.



Activiteiten & programma
ArdennenAantal activiteiten zijn : 

- Hike met kaart en kompas.
- Mountainbiken
- Challenge parcours
- FliNinglispo wandeltocht
- Kanoën
- Kampvuur met marshmallows.



Challenge parcour

Challenge parcours is een 
aaneenschakeling van hindernissen en 
activiteiten. Je komt obstakels tegen die 
allemaal overwonnen moeten worden om 
aan het einde te komen. Zoals netklimmen, 
touwbrug, klimmen, abseilen, bushwalk.



Kanoën en mountainbiken

Kajakvaren :  Een tocht onder begeleiding van een 
instructeur in 1- of 2- persoons kajaks over de rivier. In 
ongeveer 2 ½ uur vaart de groep een toch van c.a. 8 
kilometer.

Mountainbiken:  De leerlingen mountainbiken een 
mooie route door de bergachtige omgeving. Pittige 
klimmetjes wisselen zich af met spectaculaire 
afdalingen over veelal onverharde wegen, bospaadjes 
en door de modder.



 Brussel.

Vrijdag vertrekken we naar Brussel.

Brussel is de hoofdstad van Belgie.  Het is een mooie 
oude stad.

Bezienswaardigheden zoals ”Manneke Pis” kan men 
daar bekijken.




Vertrektijden:

Dinsdag : 07.00 uur verzamelen.

Vertrek om 07.30

Vrijdag : Rond 15.00 uur richting Nederland.



 Catering 1
Dinsdag zorgen de leerlingen voor een eigen 
lunchpakket.

Er wordt deze dagen voor ons gekookt

Ontbijt:

- Brood

- Verschillende soorten beleg ( kaas, zoetwaren en 
vleeswaren)

- Koffie, thee en melk



 Catering 2 

Lunchpakket:

- Brood
- Verschillende soorten beleg ( kaas, zoetwaren en 

vleeswaren)
- Aanlenglimonade
- 1 stuks fruit op de tussenliggende dagen,

Avondmaaltijd:

- Pasta 
- Rijst met vlees of  kip en verse groente
- BBQ.




Kosten

De kosten voor deze reis zijn 300 euro.

Extra :

Eigen uitgaven tijdens deze reis.




Vervoer

De bus wordt verzorgd door Duke Travel.





Vragen




Samenvatting:

- Ardennen: mooi actief kamp

- Parijs: goed bedenken dat het ook een stukje cultuur is. 
Het bezoek aan Chateau de Versailles en het museum Du 
Louvre vraagt wel interesse en concentratie. Je bent dan 

in een museum, daar hoort ook een gedragscode bij. 

- Opgave via de Stad en Esch app.
Uiterlijk 6 december!





Als bekend is wie waar heen gaat, nodigen wij u uit 
voor een presentatie op school:

- welke docenten gaan mee als begeleiding
- paklijst

- ruimte om vragen te stellen




”extra” Stage

We gaan ervan uit dat iedereen meegaat. Mocht het zo zijn 
dat een leerling echt niet mee kan, dan gaat dit in goed 
overleg met de mentor. 

De leerling zal in de schoolreisweek dan extra stagelopen. 
Net zoals in de stageweek, via het stagebureau.





Vragen


