GWP 4 ASO

Maastricht
2020

Praktische informatie
In het kader van o.a. de basisvakken Nederlands, geschiedenis en LO gaan we met
alle leerlingen van 4ASO op driedaagse studiereis (‘Geïntegreerde werkperiode’,
afgekort GWP) naar Maastricht.
We reizen met de bus en verblijven in de hypermoderne jeugdherberg ‘Stayokay
Maastricht’. Hieronder vind je alle praktische details.
Vertrek en terugkomst
We spreken af op woensdag 22/4 op school (afspraak aan de trapjes bij het OLC) om
9u30. Terugkeren doen we op vrijdag 24/4; zonder file zouden we rond 17u weer op
school moeten zijn.
Verblijf
Enkele impressies van de jeugdherberg waar we verblijven:

Adres: Maasboulevard 101, 6211 Maastricht, Nederland
Telefoon: +31 43 750 1790
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Begeleiders en noodnummers
Mijnheer Dierickx (leerkracht Nederlands, organisator), mijnheer Vlerick (leerkracht
geschiedenis), mevrouw De Langhe (leerkracht cultuurwetenschappen) en mevrouw
Van Cauwelaert (leerkracht Engels) begeleiden de studiereis.
Aan alle leerlingen die een gsm meenemen op GWP wordt gevraagd om:
1. Je eigen telefoonnummer door te geven aan dhr. Dierickx
2. Het noodnummer 0032495/89 31 93 op te slaan in je eigen GSM

Deze telefoonnummers worden enkel gebruikt in NOODGEVALLEN.
Het noodnummer voor dringende medische hulp ter plekke is, zoals overal in Europa,
112.
Documenten
Je hebt voor deze studiereis je identiteitskaart en je Europese ziekteverzekeringskaart
nodig.
 Je bezorgt je identiteitskaart eerstdaags aan dhr. Dierickx. Deze maakt
hiervan alvast een kopie - als bescherming tegen diefstal / verlies.
 Je dubbelcheckt voor je vertrekt of je je ID en je ziekteverzekeringskaart

bijhebt én waar je die gestoken hebt.

Belangrijk!
Aangezien we naar het buitenland gaan, moet je bij je mutualiteit een eurocrosskaart
aanvragen. Dit is je Europese ziekteverzekeringskaartje dat één jaar geldig blijft. Dit
aanvragen kan makkelijk via de website van je mutualiteit en duurt ongeveer drie
dagen. Doe dit dus zo snel mogelijk!
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Wat neem je mee?
Lunchpakket
 Voor woensdagmiddag
 In een klein rugzakje dat je ook kan meenemen op de fiets!
Kleding
 T-shirts
 Een normale reservebroek
 Eventueel een trainingsbroek (alleen voor in het hostel)
 Trui
 Regenjas (afhankelijk van het weer)
 Kousen (minstens 3 paar)
 Ondergoed (voldoende)
 Pyjama
 Stevige schoenen voor het fietsen
 Eventueel pantoffels (slaapkamer)
 We gaan slechts drie dagen weg; voorzie je van kledij voor 3 dagen; daar heb
je heus geen 3 koffers voor nodig. Denk aan je rug!
Toiletgerief
 stuk zeep of douchegel/shampoo
 1 badhanddoek + 1 kleine handdoek
 tandenborstel en tandpasta
 zakdoeken
 en verder eventueel: kam, scheergerei, washandje, gel...
 indien noodzakelijk: medicatie
Allerlei
 linnen zak / oude kussensloop voor vuil wasgoed
 zakgeld (is zeker geen verplichting, alles is inbegrepen)
 eventueel pakje kaarten / kleine gezelschapsspelletjes
 identiteitskaart
 Europese ziekteverzekeringskaart
Wat breng je niet mee
Spelconsoles, dure gsm’s, stijltangen en andere elektronica …
 Wanneer er persoonlijke voorwerpen stuk of verloren geraken, is dit je eigen
verantwoordelijkheid!
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Programma
De GWP is géén vakantie, maar een studiereis. Het zijn lessen die buiten de
schoolmuren plaatsvinden en praktisch van aard zijn. Naast verschillende
vakoverschrijdende

eindtermen

wordt

er

tijdens

de

GWP

gewerkt

aan

leerplandoelstellingen uit o.a. de vakken Nederlands, geschiedenis, LO.
Woensdag 22/4

Donderdag 23/4

Vrijdag 24/4

9u30
Verzamelen op school aan de
trapjes van het OLC met
lunchpakket

7u00
Opstaan

8u00
Opstaan

7u30

8u30

Ontbijt en klaarmaken
lunchpakket

Ontbijt en klaarmaken
lunchpakket
Inpakken

11u00
Aankomst in jeugdherberg
Bagage afzetten

9u00

10u00

Fietstocht naar Valkenburg

Vrije tijd

‘De Mol’
12u00

12u00
Wandeling naar centrum
Middagmaal (eigen
lunchpakket)

Middagmaal (lunchpakket) in
Valkenburg

Middagmaal

+
Verrassingsactiviteit (13u30)

Stadsverkenning en
geschiedenis van Maastricht
via stadsspel

18u-21u00
Installatie kamers en
avondeten in hostel

15u00
Aanvang terugtocht naar
Maastricht

13u00
Museumbezoek Bonnefanten
Voorstelling kunstwerken

16u30: terug in hostel: douchen
en rusten

Museumzoektocht

18u30
Eten1 in hostel

15u30
Terugkeer naar huis

21u
Verrassingsactiviteit 4EC-W /
spelletjesavond 4HW

21u

23-24u

23-24u

Op tijd gaan slapen om fit te
zijn voor de volgende dag

Op tijd gaan slapen om fit te
zijn voor de volgende dag

Verrassingsactiviteit 4HW/
spelletjesavond 4EC-W
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Om de keuken van de jeugdherberg niet te overbelasten, voorzien we voor iedereen een
halalmaaltijd. Als je hier van wenst af te wijken, dan geef je dit aan in je medische fiche (zie verder).
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Afspraken
Zoals hierboven reeds aangegeven, kadert de GWP Maastricht volledig binnen het
schoolgebeuren. Het spreekt dan ook voor zich dat gedurende de volledige
driedaagse het schoolreglement en de leefregels van toepassing zijn.
In het bijzonder stippen we volgende zaken aan:
-

instructies van leerkrachten vlot opvolgen

-

beleefde en correcte omgang met elkaar

-

het Nederlands als voertaal

-

geen hoofddeksels in gebouwen

-

geen opzichtige religieuze kentekens

Om deze GWP voor iedereen aangenaam te laten verlopen, maken we de volgende,
duidelijke afspraak.
Bij het niet respecteren van het schoolreglement en de leefregels eigen aan de GWP
(o.a.
-

respect voor elkaar en materiaal

-

actieve medewerking aan alle activiteiten

-

het respecteren van eenieders nachtrust

-

het opvolgen van instructies van de begeleidende leerkrachten)

onderweg en ter plaatse, zien wij ons genoodzaakt u onmiddellijk het ontoelaatbare
gedrag van uw zoon/dochter te melden en u te verzoeken hem/haar ter plaatse te
komen halen. Verder zal de directie per direct overgaan tot het opstarten van een
tuchtprocedure.

Wij hopen hiermee een goede afspraak te hebben gemaakt, zodat de GWP voor uw
kind, voor alle leerlingen en voor de begeleiders een onvergetelijke ervaring wordt!

Leerlingen zullen ter plaatse ook af en toe een vrij moment hebben. Deze zijn beperkt
in plaats en duur. Leerlingen die te laat zijn op een gemaakte afspraak zullen
gesanctioneerd worden.
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Het gebruik van gsm’s
Wanneer leerlingen hun eigen gsm meenemen, zijn zij daar zelf verantwoordelijk voor.
Gsm’s mogen elke dag gebruikt worden na het avondeten buiten de activiteiten.
Tijdens de activiteiten wordt er geen gsm-gebruik aanvaard (tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven).

Wenst u op een ander tijdstip uw kind of een begeleider te contacteren (enkel om
uiterst dringende redenen!) dan kan dit op het noodnummer (*zie hierboven).
Alcohol, roken en drugs
Conform het schoolreglement willen we hierbij andermaal benadrukken dat het gebruik
van alcohol en drugs strikt verboden is voor alle leerlingen. Ook roken is gedurende
heel de driedaagse uitdrukkelijk NIET toegelaten.
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Financiën en tussenkomst mutualiteit
De kostprijs voor deze studiereis bedraagt 170 euro (alles inbegrepen). Zoals eerder
vermeld in de begeleidende brief van de directie : gelieve zo snel mogelijk dit bedrag
over te schrijven op de volgende rekening: LIBRIS VZW - BE88 0018 0736

6341 met als mededeling: naam - klas - GWP Maastricht.
Diverse mutualiteiten komen tegemoet bij inschrijvingsgelden voor meerdaagse
schoolreizen! Misschien doet uw mutualiteit ook iets voor één of andere activiteit die
wij als school hebben ingericht. Hieronder geven we een overzicht. De nodige
formulieren kan je zelf afdrukken en indien nodig kunnen extra gegevens via de school
ingevuld worden.
Christelijke mutualiteit
De CM draagt met hun CM-fit & fun-voordelen bij in de kosten van verschillende vrijetijdsbestedingen.
Ze steunt actieve kinderen en jongeren met een tegemoetkoming: openluchtklassen georganiseerd
door scholen; speelpleinwerking; lidgeld voor jeugdverenigingen; vakantiekampen van
jeugdverenigingen. Voor meer informatie, ga je naar de site van de CM.

Liberale Mutualiteit
Ook de Liberale Mutualiteit komt tussen bij verschillende vrijetijdsbestedingen. Voor meer informatie,
ga je naar de site van de Liberale Mutualiteit.

Onafhankelijk Ziekenfonds
Het overzicht van alle voordelen bij het Onafhankelijk Ziekenfonds vind je via de site van het
Onafhankelijk Ziekenfonds.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Ook bij het Vlaams Neutraal Ziekenfonds krijg je verschillende tegemoetkomingen. Je vindt ze via de
website van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

Partena
Partena Ziekenfonds biedt tegemoetkomingen bij meerdaagse vakanties. Voor meer informatie, ga je
naar de site van Partena.

Bond Moyson
Bond Moyson draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming voor sportkampen en bos-, sneeuw- en
zeeklassen. Voor meer informatie, ga je naar de site van Bond Moyson.
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MEDISCHE STEEKKAART – strikt vertrouwelijk
Voornaam

Achternaam

Klas

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Naam vader

Telefoonnr. vader

Naam moeder

Telefoonnr. moeder

Eventueel andere contactpersonen

Naam huisarts

Telefoonnr. huisarts

INENTING TETANOS IN ORDE? (10 jaar geldig)

JA / NEEN (schrap wat nvt is)

ASTMA?

JA / NEEN (schrap wat nvt is)

REISZIEKTE?

JA / NEEN (schrap wat nvt is)

BLOEDGROEP?

_________

ALLERGIEËN (medicatie, materialen, voedsel…)?

SPECIAAL DIEET?

TE NEMEN MEDICATIE?

HUIDIGE /GEKENDE MEDISCHE PROBLEMEN?

HANDTEKENING OUDERS + DATUM
“Akkoord met afspraken en leefregels” (handgeschreven)
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Fietstocht
Voornaam: __________________
Ik zou graag in de snelle / trage fietsgroep zitten. (omcirkel)
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