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Maandag 14 november 2016

Betreft: betalingsplan maximumbedrag meerdaagse studiereis Westhoek

Beste ouders van de leerlingen van 5 Toerisme
Uw zoon/dochter gaat dit schooljaar op een meerdaagse studiereis naar de Westhoek van woensdag
3 mei tot vrijdag 5 mei. De voorziene activiteiten hebben een grote pedagogische waarde en maken
integraal deel uit van ons opvoedkundig en didactisch project. Elke leerling neemt dan ook verplicht
deel aan de studiereis.
De leerlingen toerisme bereiden de studiereis volledig voor. In september begonnen we onze
zoektocht naar een verblijf en na de kerstvakantie maken de leerlingen in groepjes een
programmavoorstel. Bij het uitwerken van het programma worden de leerlingen in groepjes verdeeld
en zijn ze verantwoordelijk voor één dag. Alles wat op de hen toegewezen dag zal gebeuren, wordt
door hen zelf bepaald: uren van vertrek, afspraken, bezoeken, terugkeer, …; het programma van de
dag met alle bezoeken; het gidsen van de gekozen monumenten; het eventueel aankondigen van ons
bezoek; suggesties voor de lunch; het restaurant voor het avondmaal, de avondactiviteit, animatieopdrachten; …
In de loop van het schooljaar krijgt u meer informatie over het programma.
De kostprijs van deze studiereis is vastgelegd op €150.
U kan dit bedrag overschrijven in drie schijven volgens een betalingsschema (zie verder).
Het vervoer, het verblijf en de activiteiten zitten in deze prijs inbegrepen.
De reële kosten van deze uitstap worden voor u gebundeld in een overzicht. U ontvangt het overzicht
op het einde van het schooljaar. Het resterende bedrag krijgt u op dat moment ook terug
overgeschreven op uw rekening.
Sommige mutualiteiten en werkgevers betalen een toelagen voor studiereizen. Wij raden u aan bij uw
ziekenfonds informatie in te winnen.
Hoogachtend
An Janssens
Directeur

Te betalen voor …
1 december 2016
9 januari 2017
1 maart 2017
IBAN
BE72 0015 3133 0916
Mededeling MEMA-5TOE-naam

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
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