GO! ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
Tel:02/241.31.08
E-mail:info@kahiel.be

Schaarbeek, 31 januari 2018
Aan de ouders van de leerlingen van 5TOE
Betreft: Meerdaagse Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. R. Ignoul
Activiteit: Meerdaagse reis Hageland
Datum: 7 tot en met 9 mei 2018
Plaats: Hageland (regio Leuven – Aarschot – Diest – Landen – Tienen)
De kostprijs van de uitstap bedraagt 150,00 euro, te betalen in 3 schrijven van 50, 00 euro vóór 5 februari, 5 maart
en 5 april 2018.
Rekening waarop alle betalingen moeten gebeuren: Libris VZW – IBAN BE88 0018 0736 6341 / BIC GEBABB.
Mededeling: naam – 5TOE – Meerdaagse Hageland.
Verplaatsing:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband met de trein.
Vertrekuur: 7/5/18 om 8.30u op school voor het OLC
Verwacht aankomstuur: 9/5/18 om 16.00u op school voor het OLC
In het kader van de opleiding en het vak Toerisme organiseren de leerlingen een meerdaagse reis naar het
Hageland en voeren deze ook uit. Ze organiseren een fietsvakantie die in het teken staat van gastronomie en
streekproducten. De leerlingen voeren hiervoor alle noodzakelijke taken uit en leren op een correcte manier te
communiceren met alle betrokken partners.
Verdere details ontvangt u tijdens een informatiesessie die door de leerlingen van 5TOE georganiseerd wordt. U
ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.
De begeleiders zijn de heren R. Ignoul en D. Vetters.
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht. Evaluatie van de bereikte eindtermen wordt steeds meegeteld bij het dagelijks werk of
examencijfer op het rapport. Deze meerdaagse reis speelt bovendien een belangrijke rol in de evaluatie voor het
vak Toerisme.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens het verblijf en tijdens de verplaatsing heen en terug.
Met de meeste achting
An Janssens
Directeur

Uitstap: Meerdaagse Hageland ................................................................... van 7 / 5 / 2018 tot en met 9 / 5 / 2018
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas: ...........................................................................................................................................................................




neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is
bevestigt voor 05/02/18 de deelname aan de GWP

Datum: .......................................................

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan R. Ignoul

