KONINKLIJK ATHENEUM
EMANUEL HIEL

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

Schaarbeek, 06/01/2020
Aan de ouders van de leerlingen van 3 Toerisme
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. Mevr. Huybrechts
Activiteit: bezoek aan 2 verschillende logies.
Datum: 17/01/2020

Begeleidende leerkrachten: Mevr. Huybrechts
Plaats: Brussel, Henegouwenkaai

De kostprijs van de uitstap zit in de maximumfactuur EMA
Heen:
o De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: 11:55
o Mits ouderlijke toestemming mogen de leerlingen ook zelfstandig naar de uitstap gaan
Plaats en uur van afspraak: 13:00 aan de ingang van het Meininger hotel op de Henegouwenkaai.
Terug:
o De leerlingen mogen na beëindiging van de activiteiten zelfstandig de activiteit verlaten.
Einduur van activiteit: 15:15
Programma:
11h55 vertrek met openbaar vervoer vanuit de school.
13h00 aankomst ter plaatse en tijd voor lunch (de leerlingen brengen eigen drank en boterhammen mee)
13h30 start rondleiding Meininger hotel
14h15 korte pauze
14:30 start rondleiding BelVue hotel
15:15 geplande einde van de uitstap ter plaatse. De leerlingen verlaten de activiteit zelfstandig.
Mee te brengen:
- Pen en papier
- Eventueel zakgeld voor een drankje
- Lunch
De kostprijs van een verplaatsing binnen Brussel valt ten laste van de leerling, een verplaatsing buiten
Brussel zit vervat in de maximumfactuur EMA.
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht. Evaluatie van de bereikte eindtermen wordt meegeteld bij het dagelijks werk of examencijfer op
het rapport.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens de uitstap en tijdens de verplaatsing heen en terug,
ongeacht of de uitstap binnen of buiten de schooluren valt.
Met de meeste achting
J. Schellemans
Directeur

Uitstap: Bezoek aan 2 verschillende logies ............................................................................................ op 17 /01/ 2020…
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van …………………………………………………(naam leerling), uit klas: 3 Toerime.




neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is
geeft wel / niet (schrap wat niet past) de toestemming aan mijn zoon/dochter (schrap wat niet past) om zich zelfstandig
te verplaatsen naar / van (schrap wat niet past) de uitstap

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

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan Mevr. Huybrechts

