
 

 

 

 

           

           
Nijmegen, 13 oktober 2021 

 

Beste ouder/verzorger, lieve leerling, 

De meesten van jullie hebben een heel fijne activiteitenweek achter de rug en we zijn ons inmiddels 
aan het oriënteren welke verdere activiteiten en reizen we weer kunnen gaan organiseren. 
Onverminderd krijgen we van leerlingen te horen hoe hier naar uitgekeken wordt. 
Reizen in deze omstandigheden zijn natuurlijk complexer om te organiseren omdat we, wanneer we 
naar het buitenland gaan, rekening moeten houden met de maatregelen van dat land. En mogelijk 
zullen we soms op het laatste moment nog te maken krijgen met wijzigingen. Toch gaan we kijken wat 
we kunnen doen. 
 
Het volgende uitgangspunt hanteren we hierbij: 
“Alle reizen kunnen doorgaan en zijn voor alle leerlingen, mits organiseerbaar”. Dit heeft natuurlijk 
wat tekst en uitleg nodig. De overheid heeft hiertoe heldere richtlijnen geboden. Hier zijn wij het van 
harte mee eens: iedere leerling, gevaccineerd of niet, moet mee kunnen op reis of kunnen participeren 
aan een buitenschoolse activiteit. 
Voor buitenschoolse activiteiten en buitenlandreizen heeft dat consequenties. 
Wanneer de organisatie (bussen, horeca, hotels, musea etc.) hiernaar vraagt, moet je een actueel 
negatief testbewijs of een bewijs van vaccinatie kunnen overhandigen. Daar moet je zelf voor zorgen.  
De docenten mogen (dit is wettelijk geregeld) aan je vragen of je 1 van de 2 bewijzen kunt laten zien 
en bereid bent om als dit aan de orde is, je ook in het buitenland te laten testen. Anders kun je helaas 
niet mee en krijg je op school een alternatief programma aangeboden. De mentor zal hier afspraken 
met je over maken. 
Mocht je in het buitenland je moeten laten testen, dan zal een van de begeleiders je kunnen helpen 
om bij een testlocatie te komen.  
 
Als je meegaat op reis, is het verstandig vooraf samen met je ouders te checken of de reisverzekering 
die je hebt coronagerelateerde extra kosten dekt. Inmiddels is dat bij de meeste reisverzekeringen het 
geval, maar het is best belangrijk dit te controleren. 
We vragen dit ook in het belang van de school, want we zijn als school verplicht om eventueel extra 
kosten anders zelf te betalen. Wanneer dat uit de hand gaat lopen, zullen we in de toekomst niet 
meer in staat zijn om reizen te organiseren en dat zou ontzettend jammer zijn. Door zelf een goede 
reisverzekering af te sluiten, kunnen we dat voorkomen. 
 
Als je nog vragen hebt, richt je dan tot de kernteamcoördinator/procesbegeleider van jouw jaarlaag. 

Zie de schoolgids als je niet weet wie dat is. De kernteams zullen de verdere informatie over de 

organisatie van de reizen met jullie delen. 

 
Berni Drop 
 
Rector/bestuurder  


