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Inschrijfformulier Uitwisselingen en Reizen (2022– 2023) HET VLIER 
 

Let op: alleen een volledig ingevuld formulier wordt direct in behandeling genomen! 
 
Voor- en achternaam leerling: _______________________________   
 
Klas    : ____ Geboortedatum:  ______________________ 
 
Nationaliteit   : __________________________________________ 
 
Soort Reisdocument en nr. : Paspoort/ ID*: _________________________________  

(* doorkruisen wat niet van toepassing is)   
 
Geldigheid Reisdocument :  Maand: _______     Jaar: ________ 
 
De leerling geeft de volgende voorkeuren aan (er moeten 3 keuzes ingevuld worden, als je 
geen 3 keuzes invult hebben leerlingen die dat wel doen voorrang): 
Let op: 
- Als Rome tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent GS opschrijven wanneer van 

toepassing. 
- Als Berlijn tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent Duits opschrijven wanneer van 

toepassing. 
- Als Parijs tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent Frans of kunstvak opschrijven 

wanneer van toepassing.  
- Als De Eiffel/Ruhrgebied tot de keuzes behoort, graag de lesgevende docent AK opschrijven 

wanneer van toepassing.  
 
1.______________________ 2._____________________ 3.______________________ 
   
- Op het Etty Hillesum Lyceum (in de onder- en/of bovenbouw) heb ik al eerder 

meegedaan aan een meerdaagse reis of uitwisseling: 
 JA  /  NEE* (* doorkruisen wat niet van toepassing is) 

 
-    Zo ja: ik ben in de _______ klas naar ________________________________  geweest. 
 
- Ik wel graag samen met ___________________________ op reis. (lees de regels hierover 

op de schoolwebsite) 
 
Ondertekening:  
Zowel één van de ouders/verzorgers als de leerling ondertekenen dit formulier. Hiermee verklaren zij 
akkoord te gaan met de regels zoals vermeld in de informatiebrochure (zie website onder praktisch / 
Uitwisselingen en Reizen). 
Bovendien verklaren zij kennis te hebben genomen van de begrote kosten. Eenmaal ingedeeld bij 1 
van de opgegeven keuzes, kan een leerling zich NIET meer – zonder dwingende reden - terugtrekken. 
Het internationaliseringsprogramma is alleen te realiseren als ouders de deelnamekosten betalen. 
Indien ouders van leerlingen die aan een reis of uitwisseling deel willen nemen, de vrijwillige 
ouderbijdrage hiervoor niet willen betalen, bestaat de mogelijkheid dat de reizen of uitwisselingen niet 
door kunnen gaan. Geeft u hieronder aan of u de vrijwillige ouderbijdrage voor deelname aan het 
internationaliseringsprogramma wilt voldoen. 
 
Overzicht bestemmingen en begrote kosten (richtlijn): 

     1. Rome    € 650 
2. Tsjechië/Praag:  €450 
3. Eiffel/Ruhrgebied  €160 
4. Berlijn    €595 
5. München   €550  
6. Parijs    €500 

Handtekening ouder/verzorger : ___________________________________ 

Ik betaal de vrijwillige ouderbijdrage voor de deelname aan een reis of uitwisseling: JA/NEE 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Handtekening leerling  : ___________________________________ 
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S.v.p. dit formulier UITERLIJK zondag 30 oktober 2022 ingevuld en 
ondertekend naar “hetvlierinternationaal@ettyhillesumlyceum.nl” 
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