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INFORMATIEBROCHURE 

Internationale reizen en uitwisselingen 2021 – 2022 

Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier  
  

 

  

Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en 

hun ouder(s)/verzorger(s).  

  

Deventer, 1 februari 2022  

  

  

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),  

  

Het Etty Hillesum Lyceum heeft een rijke traditie aan internationale uitwisselingen en reizen. 

In de bovenbouw staan dit schooljaar staan 4 binnenlandse reizen op het programma in 

verband met de beperkingen door het corona virus. 

  

Voor de reizen en uitwisselingen kunnen leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO zich aanmelden. 

Het is niet verplicht en de inschrijving is individueel. Er zijn ongeveer 150 plaatsen 

beschikbaar. Het hangt van het aantal aanmeldingen af of alle leerlingen daadwerkelijk 

geplaatst kunnen worden. 

  

 

 

Aanmelding en plaatsing.  
 

- Het aanmelden voor de reizen en uitwisselingen kan tot en met dinsdag 15 maart.  

- Aanmelden gebeurt door het invullen, ondertekenen en inleveren van een 

inschrijfformulier. Dit kun je downloaden van de Its learning pagina “reizen 2022”  

- Alle leerlingen uit 5 VWO en uit 4 HAVO kunnen zich aanmelden.  

- Leerlingen worden op basis van de door hen opgegeven keuzes (zij moeten twee keuzes 

invullen) geplaatst. 

- Leerlingen die nog NIET eerder met het Etty Hillesum Lyceum op reis zijn geweest, 

worden als eersten geplaatst (voor zover dat mogelijk is op basis van de door hen 

opgegeven keuzes). Van deze groep worden leerlingen uit 5 VWO als eersten geplaatst 

en vervolgens de leerlingen uit 4 HAVO. 

- Bij het plaatsen van de leerlingen geldt verder het uitgangspunt dat alle reizen volledig 

opgevuld moeten worden. Er is een minimum en maximum aantal deelnemers per 

bestemming. 

- LET OP: het is niet gezegd dat leerlingen uit 5 VWO meer kans hebben om ingedeeld te 

worden bij één van hun eerste keuzes dan leerlingen uit 4 HAVO. We verdelen, voor 

zover mogelijk, de beschikbare plaatsen tussen zowel leerlingen uit 5 VWO als uit 

4 HAVO. Daarnaast proberen we bij elke bestemming zowel meisjes als jongens te 

plaatsen. Een en ander hangt natuurlijk af van hoeveel leerlingen zich uiteindelijk 

aanmelden en welke keuzes zij opgeven. 

- BELANGRIJK: aanmelden en vervolgens geplaatst worden bij een bestemming van je 

keuze, betekent automatisch dat je definitief deelneemt en dat er een 

betalingsverplichting bestaat. Je kunt je na plaatsing NIET terugtrekken (b.v. omdat je bij 

je tweede keuze bent geplaatst). 

- Leerlingen worden niet geplaatst bij bestemmingen, die zij niet op hun keuzeformulier 

hebben ingevuld.  

- Het inschrijfformulier moet volledig (dus met twee verschillende bestemmingen) en 

naar waarheid ingevuld worden en ondertekend zijn door zowel de leerling als één van 

de ouder(s)/verzorger(s). Het formulier moet uiterlijk 15 maart 20121 bij de administratie 

(brievenbus) ingeleverd zijn. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de 

inschrijving in behandeling genomen. 
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 Let op: over het invullen van de twee keuzes: 

Wil je echt alleen maar deelnemen aan 1 specifieke reis of uitwisseling – en zouden 

dus keuze 2 voor jou geen serieuze optie zijn - dan vul je slechts die ene bestemming 

in. Dit heeft wel de consequentie dat jouw inschrijving niet direct behandeld wordt. 

Mochten er plaatsen over zijn bij die specifieke bestemming, dan kun je, eventueel na 

loting, alsnog geplaatst worden. 

Het invullen van bestemmingen, waarvan je bij voorbaat weet dat je daar niet naartoe 

wil, moet je NIET doen. Als je bij één die bestemmingen geplaatst wordt geldt immers 

een betalingsverplichting! Terugtrekken na plaatsing is NIET mogelijk. 

 

- Leerlingen, die al eerder met het Etty Hillesum Lyceum hebben deelgenomen aan een 

meerdaagse buitenlandse reis of uitwisseling, moeten dit vermelden op het 

inschrijfformulier. Deze leerlingen worden, voor zover mogelijk, geplaatst, nadat de 

overige leerlingen ingedeeld zijn. Wanneer, nadat de indeling is gemaakt, blijkt dat een 

leerling onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt deze leerling alsnog uitgesloten van 

deelname. 

- Leerlingen mogen één naam noemen van een vriend of vriendin waarmee zij graag 

geplaatst willen worden. Hiermee kan alleen rekening gehouden worden bij 

bestemmingen waar geen sprake is van een over-inschrijving. Alleen als beide leerlingen 

elkaars naam noemen én dezelfde keuzes invullen, proberen we hiermee bij de plaatsing 

rekening te houden. We garanderen geen gezamenlijke plaatsing.  

-  Alle communicatie omtrent plaatsing verloopt via meneer Ten Hoeve 

(j.tenhoeve@ettyhillesumlyceum.nl).  

- Leerlingen, die om een of andere reden, niet geplaatst konden worden, komen op een 

wachtlijst. Zij kunnen zich, indien zij dat wensen, opnieuw aanmelden voor een 

bestemming, die nog niet vol is. Informatie hierover verschijnt in voorkomende gevallen 

op de monitor. 

  

Algemene aandachtspunten. 
1. De prijsopgaven voor de verschillende bestemmingen zijn nog niet 100% definitief, maar 

vormen een goede indicatie van de te verwachten kosten. De definitieve prijzen hangen 

voor een groot deel af van de vervoerskosten. Wanneer een vlieg- of busmaatschappij in 

een later stadium een toeslag of extra belasting in rekening brengt, worden deze kosten 

aan de deelnemers van de reis doorberekend. Van het begrote bedrag wordt € 10,00 per 

leerling afgedragen aan het zogenoemde Calamiteitenfonds van het Vlier. 

 

2. Bovenop het begrote bedrag wordt een bijdrage geïncasseerd ter compensatie van de 

CO2-uitstoot. Dit bedrag wordt berekend op basis van de precieze bestemming en het 

vervoermiddel. Het gaat hier vaak om een bedrag van enkele euro’s. Het wordt vermeld 

op de nota, die via de administratie van Het Vlier verstuurd wordt. 

   

3. Mocht een reis vanwege persoonlijke omstandigheden geannuleerd moeten worden, dan 

kan een beroep worden gedaan op het Calamiteitenfonds. Het Etty Hillesum Lyceum 

hanteert dezelfde richtlijnen die gangbaar zijn bij reguliere annuleringsverzekeringen.   

 

4. Eventuele ziektekosten of andere kosten die ontstaan tijdens een uitwisseling of een reis 

worden gedeclareerd bij de eigen ziektekosten- of reisverzekering. Wanneer blijkt dat 

bepaalde kosten niet gedekt worden door de eigen verzekering kan een beroep gedaan 

worden op de doorlopende collectieve reisverzekering, die De Stichting Carmel voor de 

(door de school georganiseerde) buitenschoolse activiteiten heeft afgesloten. In deze 

verzekering zit een maximum vergoeding voor bagage van € 1.135,00 met een eigen 

risico van € 113,00 per verzekerde per gebeurtenis. (Zie ook par. 8.10 van de schoolgids.) 

 

5. Het verschuldigde bedrag wordt in één termijn in rekening gebracht. Nadat de indeling 

bekend is gemaakt wordt via de mail door de administratie van Het Vlier een nota 

gestuurd. Deze kan door middel van een Idealbetaling voldaan worden. Met alle vragen 

met betrekking tot betaling van de reis of uitwisseling kunt u terecht bij de heer Van den 

Hoogen, teamleider VWO op Het Vlier.   
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6. Mocht de hoogte van de kosten op problemen stuiten neemt u dan tijdig contact op met 

meneer Van den Hoogen. Er kan een beroep worden gedaan op subsidie of een afspraak 

gemaakt worden over gespreide betaling. 

 

7. Leerlingen zijn in ieder geval verplicht zich te houden aan de volgende regels.   

  

a. De leerling neemt deel aan àlle voorbereidingsactiviteiten en aan het volledige 

programma tijdens de uitwisseling of cultuurreis. 

b. De leerling stelt zich actief en positief op bij alle activiteiten en bezienswaardigheden. 

c. De leerling voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot de 

voorbereiding en de verslaglegging. De eisen hiervoor verschillen per project en de 

leerling wordt hierover door de begeleiding geïnstrueerd.  

d. De leerling mag tijdens de uitwisseling of cultuurreis nooit alleen op stap.  

e. De leerling houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn met de begeleiding. Dit 

betreft onder andere afspraken over tijdstippen, het uitvoeren van opdrachten en de 

afgesproken gedragsregels.  

f. De leerling houdt zich bij een (cultuur)reis aan de regels en voorschriften van het 

hotel, de jeugdherberg of het gastgezin.  

g. De leerling houdt zich bij een uitwisseling aan de huisregels van het gezin, waar hij of 

zij verblijft.  

h. Het gebruik of in bezit hebben van drugs is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van 

de leerling aan de reis of uitwisseling. De leerling wordt, na overleg met de 

schoolleiding, naar huis gestuurd (zie ook punt 8). 

i. Tijdens een excursie, reis of uitwisseling onder verantwoordelijkheid van Het Vlier 

mag geen alcohol genuttigd worden door leerlingen.  

  

8. Ouder(s)/verzorger(s) & leerling ondertekenen een formulier met gedragsregels. Dit 

formulier wordt door de begeleiders uitgedeeld. Voordat de reis of uitwisseling plaatsvindt 

moeten de begeleiders het formulier ondertekend retour hebben ontvangen.  

 

9. Indien een leerling zich niet houdt aan het reglement zoals vermeld onder punt 7 en/of de 

gedragsregels (punt 8) overtreedt, kan de directeur, na overleg met de begeleiders, 

besluiten om de leerling op eigen kosten naar huis te sturen. De leerling moet in een 

dergelijk geval door (één van) de ouder(s) / verzorger(s) opgehaald worden.  

 

10. Leerlingen die geen Nederlands paspoort hebben dienen, indien nodig, zelf voor een 

visum vervangend document te zorgen. Mocht hierbij informatie verstrekt dienen te 

worden door de school, gelieve contact op te nemen met meneer Van den Hoogen.  

 

11. Van deelnemende leerlingen wordt verwacht dat zij gemiste lesstof zelfstandig inhalen. 

Indien er handelingsdelen, praktische opdrachten of ander werk moet worden ingeleverd 

in de periode van de uitwisseling of cultuurreis dan dient dit voorafgaand aan de 

uitwisseling of cultuurreis te gebeuren. De leerling neemt zelf contact op met de 

betreffende docent(en) en zorgt dat er een heldere afspraak wordt gemaakt.  

 

12. Deelname aan een reis of uitwisseling kan pas plaatsvinden wanneer de volledige 

reissom voor de uiterste betaaldatum is overgemaakt.  

  

13. Alle praktische informatie over de reis of uitwisseling wordt verstrekt door de 

begeleidende docenten. De precieze reisdata, voor zover nog niet vermeld in deze 

brochure, worden door hen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Houd de 

aankondigingen (via monitor / Its Learning of anderszins) van bijeenkomsten voor de reis 

of uitwisseling waarbij je bent ingedeeld goed in de gaten.  

 

14. De indeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De namenlijsten worden 

opgehangen in de vitrines bij de teamleiders en op Its Learning gezet. Hiervan wordt 

melding gemaakt op de monitor. 
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Het overzicht met de bestemmingen van dit schooljaar 

en een inschrijfformulier zijn te vinden op de Its learning pagina “reizen 2022”. 


