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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn zeer verheugd jullie het informatiepakket aan te bieden over de
studiereizen die dit schooljaar worden georganiseerd voor jullie (leerlingen uit 4
HAVO en 5 VWO en 4 GYM). Vele generaties oud-leerlingen hebben de
studiereizen hun favoriete FIO-moment genoemd. Ook de feedback die we elk
jaar weer krijgen van jullie en je ouders is grote tevredenheid en daar zijn we
trots op! Over de deelname aan studiereizen kunnen wij kort zijn: een must in je
carrière op het Fioretti.
De studiereizen vinden plaats in de schoolweek direct voor de meivakantie;
andere klassen hebben dan een projectweek of bereiden hun centrale examens
voor.
De studiereizen zijn onderdeel van het tweede-fase onderwijs. De leerlingen
worden actief betrokken bij de opzet en de uitvoering van het programma. Door
ons gevarieerde aanbod komen zowel het kennisaspect als het (verder)
ontwikkelen van verschillende sociale en organisatorische vaardigheden ruim aan
bod.
Op de volgende pagina’s vinden jullie een uitvoerige beschrijving van de
aangeboden studiereizen. Ook de inschrijvingsprocedure en de plaatsing bij de
reizen wordt duidelijk omschreven.
Onze succesformule zijn kleinschalige studiereizen, waarbij onze eigen docenten
de organisatie op zich nemen. Dit zorgt voor kleine hechte groepen die echt
samen op reis zijn. Soms werken we wel samen met externe specialisten.
We hebben met de ouderraad afgesproken te streven naar een reissom van
minder dan 600 Euro. Het organiseren van de excursies blijft echter een kostbare
zaak. Het is niet ongebruikelijk dat leerlingen een deel van de kosten van de
studiereis zelf betalen. Thuisblijvers krijgen een alternatief aangeboden op
school.
Tenslotte nog dit: mocht een leerling niet kunnen meegaan met een studiereis
omdat dit op onoverkomelijke financiële of andere problemen stuit, dan kunt u
mij hierover benaderen om naar een oplossing te zoeken; uiteraard zal dit
discreet en vertrouwelijk behandeld worden.
Ik hoop jullie hiermee voldoende ingelicht te hebben en reken op een massale
inschrijving! Voor alle reizen zullen te zijner tijd informatieavonden gehouden
worden voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).
Namens de reiscoördinatoren en de algemene coördinator van de studiereizen,
de heer Piet Peters, met vriendelijke groet,

Mark de Kievit, Conrector h/v bovenbouw
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AANGEBODEN REIS NR. 1

Naam van de reis

Barcelona es teva

Doel van de reis

Kennismaken met de culturele hoofdstad van
Spanje

Reisduur in dagen

5 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zaterdag 13 april 2019 - 18.00 uur op Schiphol

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

woensdag 17 april 2019 - 22.00 uur op Schiphol

Coördinator

Kirsten Vellenga

Begeleiders

Elsje Dickhoff

Aantal leerlingen

Minimaal: 20

Prijs

€ 520,-*

Maximaal: 20

*prijzen onder voorbehoud, aankomst en vertrek Schiphol.

Wat wordt er aan “studieactiviteiten” van de deelnemers verwacht?

De leerlingen bestuderen in groepjes een bouwwerk wat bezocht wordt in Barcelona.
Zij geven aan de rest van de groep een presentatie daarover tijdens de reis.
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Barcelona es teva
Hier moet je heen, want het is de studiereis naar …
… de culturele hoofdstad van Spanje;
… de stad van Gaudí, Picasso & Dalí;
… de welbekende slenterboulevard ‘Ramblas’;
… de stad van Cruijff & Messi;
… tapas maar ook pizza en patat;
… kerken & kathedralen;
… mooie parken;
… Zara en Mango;
… pleinen & fonteinen.

En het wordt een studiereis met …
… veel gezelligheid;
… een leuke groep leerlingen uit 4 Havo en 5 VWO;
… het vliegtuig;
… twee enthousiaste begeleiders;
… aandacht voor culturele activiteiten;
… hopelijk mooi weer!

Lijkt deze reis je wat?
Kom naar de informatiebijeenkomst!

Informatie over de reis:
dinsdag 13 november grote pauze
donderdag 15 november grote pauze

Lokaal 121
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AANGEBODEN REIS NR. 2

Naam van de reis

Berlijn

Doel van de reis

Cultuurhistorisch en verbazingwekkend
avontuur in het hart van Europa!

Reisduur in dagen

7 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zaterdag 13 april 2019 - 18.00 uur op Schiphol

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

zaterdag 22 april 2019

Coördinator

Jos Botman

Begeleiders

Bea Blumenstein

Aantal leerlingen

Minimaal: 15

Prijs

€ 525,-*

Maximaal: 25

Berlijn: kloppend hart van Europa
Cultuurhistorisch en verbazingwekkend avontuur in het hart van Europa! Een meer
spannende, swingende en bruisende stad met zo’n bewogen en gespleten verleden
bestaat er in Europa niet!
Extra voorwaarden voor deelname: Gemotiveerd zijn!
Mogelijke opdrachten voor leerlingen:
 Presentaties over bezienswaardigheden in Berlijn tijdens de ouderavond
 Ideeën aanreiken van mogelijke activiteiten
 Organiseren van een barbecue in een stadspark
 Fotoreportage maken
 Dagboek bijhouden
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Berlijn: kloppend hart van Europa

Berlijn
“Oost-Berlijn, Unter den Linden
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels
Waar Lenin en Marx nog steeds op ’n voetstuk staan
En iedereen werkt, hamers en sikkels
Terwijl in parades de wacht wordt gewisseld
Veertig jaar socialisme
Er is in die tijd veel gebeurd”
…

Mooier kan de tegenstelling tussen Oost en West niet uitgedrukt worden dan in dit lied van het Kleine Orkest.
Nergens is de scheiding tussen kapitalisme en communisme, ‘rechts’ en ‘links’, West en Oost beter zichtbaar
(geweest) dan in Berlijn. Berlijn was ook het politieke centrum van Adolf Hitlers Derde Rijk en het culturele
e
hart van de jaren twintig van de 20 eeuw. West-Berlijn was lang een ‘haven’ van vrijheid midden in het
Oostblok. In een speech te midden van duizenden Westberlijners sprak de Amerikaanse president Kennedy
de legendarische woorden: “I am proud to say: Ich bin ein Berliner”, waarmee hij aangaf dat hij een Gebakje
uit Berlijn was. Kortom, te veel geschiedenis om op te noemen!
Wat kunnen jullie verwachten?
Een blijvende indruk van deze wereldstad met o.a. Topographie des Terrors, de Reichstag, de Brandenburger
Tor, Potsdamer Platz, het Pergamonmuseum, evt. de Zoo (de Dierentuin met de Reuzenpanda!),
Siegessäule, Unter den linden, Checkpoint Charlie, bioscoop, theater, bowlen, etc, etc. We reizen op en neer
met de trein, in Berlijn reizen we met het openbaar vervoer.
Wat moeten jullie doen?
Per groepje krijgen jullie de verantwoordelijkheid over een dag(deel). Hoe komen wij daar en daar; waar gaan
we eten (met ons beperkt budget); wat kunnen we in dit museum allemaal bezichtigen, tijdens deze
rondleiding bekijken? Etc. Dit moeten jullie verwerken in een verslag/ handleiding die we met ons meenemen
naar Berlijn. Andere mogelijke opdrachten zijn een fotoboek maken, een dagboek bijhouden etc. Tot ziens in
Berlijn!

Informatie over de reis:
donderdag 15 november kleine pauze
vrijdag 16 november kleine pauze

Lokaal 218
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AANGEBODEN REIS NR. 3

Naam van de reis

ELBA

Doel van de reis

(water)sport, kennismaken met de cultuur van
het eiland Elba en de Italiaanse stad Florence,
verdieping in het leven van Napoleon.

Reisduur in dagen

7 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zaterdag 13 april rond 14.00 uur

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

vrijdag 19 april rond 17.00 uur

Coördinator

Paul Heemskerk

Begeleiders

Ron van der Slot, Lars van Hinsbergen

Aantal leerlingen

Minimaal: 30

Prijs

€ 525,-*

Maximaal: 35

Welke “studieactiviteiten” worden van de deelnemers verwacht?
Uit onderstaande mogelijkheden worden keuzes gemaakt en sommige gelden voor iedereen:
 Je eigen diner bereiden.
 Het maken van een video/fotoreportage.
 De invloed van Michelangelo bestuderen.
 Tekenopdrachten doen in Florence.
 Onderzoek doen naar de familie De’ Medici.
 Onderzoek doen naar de Duomo.
 Kennismakings-sporttoernooi organiseren.
 Reunie organiseren.
 De natuurkunde ontdekken van het zeilen.
 Verslag maken over de ins en outs van Elba.
 Verslag maken over het wel en wee van Napoleon.
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Voor de 8e keer in het programma van de
studiereizen is de spetterende reis naar het eiland
ELBA in de Middellandse zee.

Elba is een echt vakantie-eiland! Dit eiland heeft alles te bieden voor een super week,
sfeervolle dorpjes met terrasjes, winkeltjes, gelateria’s, mooie bergen en veel stranden met
blauwe baaien. Zou je niet willen snorkelen in het heldere blauwe water of willen zeilen en
surfen op de Middellandse zee?
Deze week ben je niet alleen sportief bezig, maar we gaan ons ook iets meer verdiepen in
Napoleons leven (wat trouwens een eindexamenonderwerp is). Wat te denken van een hele
dag naar Florence? Of van een bezoek aan prachtige fonteinen, kerken, bruggen en andere
bouwwerken. Je waant je terug in de tijd in een van de mooiste Italiaanse steden.
Zo kom je meer te weten over Michelangelo en over één van de meest invloedrijke Italiaanse
famiglia De’ Medici.
Deze studiereis biedt de ultieme combinatie, sport, geschiedenis en cultuur in het prachtige
Italië, een land waar de kans op mooi weer natuurlijk erg groot is ;-)

Informatie over de reis:
woensdag 14 november grote pauze
donderdag 15 november grote pauze

Lokaal P16
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AANGEBODEN REIS NR. 4

Naam van de reis

FioSki-reis

Doel van de reis

Leerlingen hebben aan het eind van de reis
skivaardigheden en -kennis in huis.

Reisduur in dagen

7 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zaterdag 13 april 2019 om 18.00 uur

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

vrijdag 19 april 2019 om 10.00 uur

Coördinator

Tamara Rijnbeek

Begeleiders

Frank van der Kroft, Bert van Rooijen

Aantal leerlingen

Minimaal: 30

Prijs

€ 600,-*

Maximaal: 35

Leerlingen oefenen een nieuwe bewegingsvorm in. Ze hebben aan het eind van de reis
skivaardigheden en -kennis in huis; ze zijn in staat om een slalomparcours zonder al te veel
problemen af te leggen. Leerlingen oefenen vaardigheden als presenteren en organiseren.
Mogelijke opdrachten voor leerlingen:
 Onderdelen van duintrainingen voorbereiden en geven
 Voorbereiden + uitvoeren avondprogramma
 Videodagprogramma maken + presenteren
 Verslaggeving vooraf en tijdens de reis
 Het maken en onderhouden van een website
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FioSki-reis
De 29e FIO Ski-reis staat voor de deur.
In het verleden hebben in totaal een kleine 880 beginners leren skiën,
Dit jaar gaan we weer naar een hooggelegen Oostenrijkse gletsjer. Daar liggen de
fantastisch besneeuwde pistes ons te wachten! Ook in april zijn de sneeuwcondities
uitstekend. We kijken uit naar de volgende, ongetwijfeld weer fantastische skireis!

FioSki 2019
Wat is er zo fantastisch aan skiën en waaraan merk je dat het gaat om een studiereis?
Denk bij skiën aan:
 een pittige sport in de bergen in de buitenlucht
 moeilijke techniek, vallen en opstaan en doorzetten
 snelheid en souplesse
 zon, gebruinde koppen en après-ski
 een mooie slalom, in een sneeuwzeker gebied, kortom: kicken!
Denk bij studiereis aan:
 een goede voorbereiding thuis en op school
 3 pittige duintrainingen op zondagmorgen
 één voorlichtingsavond
 één presenteer- of organiseeropdracht
De huur van de ski’s en schoenen is inbegrepen. Om de kosten te drukken raden we je
aan de handschoenen en kleding te lenen!
Let op: De reis is bedoeld voor beginnende* skiërs. Bedenk vooraf dat het hier gaat om
een sportieve reis, waarbij een sportieve en actieve houding van de deelnemers wordt
gevraagd!
* beginnend wil zeggen dat je je alleen mag inschrijven voor deze reis als op moment van
vertrek maximaal 3 skiweken hebt gehad. Geef op het formulier het aantal weken aan!
Wij hebben er veel zin in!
Namens de begeleiders van de ski-reis
Tamara Rijnbeek

Informatie over de reis:
dinsdag 13 november grote pauze
vrijdag 16 november kleine pauze

Lokaal 103
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AANGEBODEN REIS NR. 5

Naam van de reis

Lissabon

Doel van de reis

De smalle straatjes, brede pleinen en heuvels
van Lissabon ontdekken.

Reisduur in dagen

5 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zaterdag 13 april of zondag 14 april

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

Woensdag 17 april of donderdag 18 april

Coördinator

Tanja Swart

Begeleiders

Joyce van Dijk

Aantal leerlingen

Minimaal: 20

Prijs

€ 550,-*

* Definitieve data en prijs zijn bekend tijdens voorlichting

Lissabon is de hoofdstad en de grootste stad
van Portugal. Volgens de legende is Lissabon
gesticht door de Griekse held Odysseus tijdens
zijn lange toch naar huis, de Odyssee. De stad
is ruim 3000 jaar oud en is ontstaan als
handelspost van de Feniciërs

De stad heeft een rijke geschiedenis van
veroverd en heroverd worden. Lissabon ligt
natuurlijk ook heel gunstig aan de Taag en
daarmee verbinding met de Atlantische
Oceaan.

Net als Rome is ook Lissabon gebouwd op 7
heuvels. Gelukkig hebben ze leuke trammetjes
waarmee je een heuveltje op kan, en af ook
natuurlijk.

Maximaal: 24
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Wat kan je allemaal doen in Lissabon?


Een bezoek aan het Castelo de
SãoJorge, vrij vertaald het
kasteel van st.Joris dit is één van
de bekendste bouwwerken in
Lissabon en stamt uit de ijzertijd



De kleine straatje in de wijk
Alfama ontdekken



Luisteren naar de fado
(Portugese volksmuziek)



Genieten van een pastel de
Nata



Fietsen om de stad te ontdekken



Cristo del Rei bezoeken en
uitkijken over de stad



Hopelijk genieten van het mooie
weer, gemiddeld 18,5 graden in
april

Informatie over de reis:
donderdag 15 november kleine pauze
vrijdag 16 november grote pauze

Lokaal 005
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AANGEBODEN REIS NR. 6

Naam van de reis

London

Doel van de reis

Een ontdekkingsreis door Londen voor
beginners en gevorderden.

Reisduur in dagen

5 dagen (met het vliegtuig!)

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zaterdag 13 april (vroeg in de ochtend)

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

woensdagavond 17 april

Coördinator

Peter Nederpel

Begeleiders

Maxine Linders, Bart van Lopik

Aantal leerlingen

Minimaal: 30

Prijs

€ 550,-*

Maximaal: 34

London – The place to be!
Londen is een wereldstad waar je je geen seconde zult vervelen. Londen is kleurrijk en
gevarieerd met een rijke historie, die meer dan 2000 jaar teruggaat. De hoofdstad van het
Verenigd Koninkrijk wordt gekenmerkt door schitterende bezienswaardigheden, enorme
musea, een overweldigend en attractief aanbod aan kunst en cultuur, klassieke winkelstraten
en chique warenhuizen en wereldberoemde voetbalclubs.
“When a man is tired of London, he is tired of life”.
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Een supertrip met een fantastisch programma. Wat dacht je
bijvoorbeeld van:
-

-

The London Eye. ’s Werelds grootste reuzenrad.
Sightseeing. Big Ben, Horse Guards, Buckingham Palace,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, China Town, Leicester Square,
Covent Garden, Tower en Tower Bridge.
Wimbledon. Rondleiding op de wereldberoemde All England Lawn
Tennis & Croquet Club.
Voetbal. Bezoek aan een wedstrijd in de Premier League, Fulham
tegen Everton op Craven Cottage.
Houses of Parliament. Rondleiding door de
parlementsgebouwen.
Camden Town Market. Een van de leukste straatmarkten van de
stad.
Graffiti-tour. Street Art excursie en workshop in de East End.
Boottocht over de rivier de Theems.
Theater. Bezoek aan een musical (Thriller Live)

Kortom, een onvergetelijke reis!

Do not hesitate, but come with us! London is the place to be!

Informatie over de reis:
maandag 12 november grote pauze
donderdag 15 november grote pauze

Lokaal P26
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AANGEBODEN REIS NR. 7

Naam van de reis

Marrakech

Doel van de reis

Kennismaken met Marrakech; duizend en één
ervaring rijker.

Reisduur in dagen

6 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

11 april 2019 6.35 uur HV 5751

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

16 april 2019 15.05 uur HV 5754

Coördinator

Piet Peters

Begeleiders

Babette Peters, Miranda Koole

Aantal leerlingen

Minimaal: 24

Prijs

€ 595,-*

Maximaal: 28

*prijs onder voorbehoud van de vliegticket-prijzen.
Een geldig paspoort is een vereiste!

Beleef het sprookje:

Duizend-en-één nachten!
Deze reis gaat buiten Europa, waardoor je een geldig paspoort nodig hebt om met het vliegtuig mee te
mogen. We vliegen naar het zonnige Marokko, daar is het overdag in april ongeveer 20 graden.
Marrakech is één van de vier koningssteden van Marokko.
De Medina (historische kern van de stad) staat sinds 1985 op
Werelderfgoed van UNESCO. In deze kleine smalle straten zijn
diverse winkels te vinden met souvenirs, kruiden en andere totaal
onbekende artikelen.
Deze straatjes zullen we vaak bewandelen onder andere tijdens
een rondleiding met een gids.

Het hostel waarin we grotendeels verblijven is midden in de medina, dus midden in het centrum van
Marrakech. Boven op het dakterras heb je een prachtig uitzicht over de stad. Daarnaast kan je
verkoelen door een duik te nemen in het (kleine) zwembad
.
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Naast het verblijf in het hostel gaan we ook één nacht overnachten in de woestijn. Per bus zullen we
het atlas gebergte oversteken. Onderweg (zowel de heen- als terugweg) stoppen we diverse keren
voor bezienswaardigheden. Het zandstuk van de woestijn naar het tentenkamp zullen we per kameel
afleggen. Met helder weer zal er ’s nachts een prachtige sterrenhemel zichtbaar zijn.
Kortom wil je zon, cultuur en ontspanning combineren?
Meld je dan aan voor de studiereis Marrakech.

Informatie over de reis:
dinsdag 13 november kleine pauze
vrijdag 16 november grote pauze

Lokaal 102

Fio studiereizen April 2019
AANGEBODEN REIS NR. 8

Naam van de reis

Oostenrijk

Doel van de reis

Een sportieve, actieve, gezellige en
avontuurlijke reis

Reisduur in dagen

6 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zondag 14 april 2019, ’s morgens

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

vrijdag 19 april 2019, ’s morgens

Coördinator

Aitor Azcarate

Begeleiders

Raymond Breukers

Aantal leerlingen

Minimaal: 20

Prijs

€ 475,-*

Maximaal: 24

Deze reis is een sportieve outdoor week in Oostenrijk. We verblijven deze week in
Unterpeischlach Osttirol (in Oostenrijk) en we gaan de hele week allerlei outdoor activiteiten
doen. De begeleiding ter plaatse zal worden verricht door instructeurs van Adrenaline
Outdoor (Nederlandse eigenaar): http://adrenalin-outdoor.at/ (maar de begeleiders gaan natuurlijk
ook aan alle sportieve activiteiten meedoen!).
De activiteiten (onder voorbehoud) zoals die op het programma staan zijn:
1. Sneeuwfundag: langlaufen, sneeuwschoen hiken, sneeuwfietsen en snowtuben,
2. Kletersteig en rope parcours,
3. Hiken: mooie en lange wandeling door het Nationaal park,
4. Mountainbiken en bezoek aan het plaatsje
Lienz.
Wil je een leuke en sportieve week in het
prachtige Oostenrijk beleven kies dan voor deze
reis!
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Sneeuwfun

Mountainbiken off road

• Hike met rangers van het
National Park
• De exacte route die
wordt gelopen is
afhankelijk van de
sneeuwcondities van dat
moment
De activiteiten staan nog niet vast en kunnen nog worden
aangepast, wel is zeker dat je actief bezig kunt zijn in de vrije
natuur.

Informatie over de reis:
woensdag 14 november kleine pauze
donderdag 15 november grote pauze

Lokaal 104
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AANGEBODEN REIS NR. 9

Naam van de reis

Praag

Doel van de reis

Kennismaking met de cultuurhistorie van
Praag

Reisduur in dagen

5 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

zondag 14 april 2019, ’s morgens

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

donderdag 18 april 2019

Coördinator

Daan Remijnse

Begeleiders

Frederique Kool, Tanja van Sabben

Aantal leerlingen

Minimaal: 22

Prijs

€ 430,-*

Mogelijke opdrachten voor leerlingen:
Tijdens de voorlichtingsavond iets vertellen over de stad Praag
Voorbereiden stadswandeling
Maken van een fotoreportage

Historisch centrum Praag

Maximaal: 25
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Praag
Praag is de hoofdstad van Tsjechië en wordt gezien als een van de
mooiste steden van Europa: een eeuwenoude stad vol
bezienswaardigheden en rijke historie. Tijdens de
middeleeuwen is de stad aanzienlijk gegroeid en werd onder
andere de Praagse burcht gebouwd. Het indrukwekkende paleis
kent meerdere bouwstijlen en is gelegen op de ‘Heuvel der Goden’.
Aan de overkant van de rivier de Moldau vind je de oude
binnenstad. De Oude Stad staat vol met monumentale gebouwen,
kathedralen, kerken en paleizen. Deze zijn van grote invloed
geweest op de architectonische ontwikkeling van Oost-Europa. Het
historische centrum van Praag wordt beschermd en staat op de
Unesco Werelderfgoedlijst.
Van 1918 tot 1989 was Praag de hoofdstad van het
communistische Tsjecho-Slowakije. De bezetting van de stad gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft een
grote impact gehad op de bevolking: veel Joodse inwoners zijn gedood en/of gedeporteerd tijdens de oorlog.
Tsjechië is sinds de Fluwelen Revolutie van 1989 bezig om zich in snel tempo te moderniseren en is sinds 1 mei
2004 lid van de Europese Unie. Praag is zijn grauwsluier kwijt en miljoenen bezoekers genieten van de pracht
die de 'stad van de duizend torens' te bieden heeft.
In de projectweek kun je alles met eigen ogen aanschouwen. Behalve een uitgebreid bezoek aan
Praag, inclusief opera of theaterbezoek, zullen we een bezoek brengen aan het concentratiekamp
Theresienstadt. We wisselen culturele activiteiten af met een sportieve activiteit en in de avond gaan we
gezellig samen uit eten. We overnachten in een hostel in of dichtbij het centrum van de stad.
Lijkt je je de moeite waard om dit allemaal een keer te zien, kan je maag tegen een aantal culturele ‘visits’
(musea, paleizen, kerken e.d.), ben je een sociaal en gezellig type en heb je er zin in, dan ben je van harte
uitgenodigd om in te schrijven op deze reis.
De afgelopen drie jaar zijn we met het vliegtuig naar Praag gegaan. Als het binnen het budget past, gaan we dat
dit jaar weer doen. Mochten de tarieven van de vliegtickets te sterk zijn gestegen, dan gaan we ouderwets met
de bus.
D. Remijnse (coördinator Praagreis)

Informatie over de reis:
maandag 12 november grote pauze
woensdag 14 november grote pauze
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Naam van de reis

Romereis

Doel van de reis

De cultuur van de Grieken en Romeinen
beleven

Reisduur in dagen

5 dagen

Voorlopige datum / tijd van vertrek

vrijdag 12 april 2019, 7.20 uur Schiphol

Voorlopige datum / tijd van terugkeer

woensdag 17 april, 19.35 uur vertrek vanuit
Rome

Coördinator

Patrizia Seggi

Begeleiders

Marijke Breeuwsma, Amanda van der Kooi, ?

Aantal leerlingen

Minimaal: 32

Prijs

€ 600,-*

Maximaal: 40

Bestemd voor leerlingen met het alle profielen. De gymnasiumleerlingen hebben voorrang bij
de inschrijving, maar ook Atheneum en Havo-leerlingen dan meer zijn welkom!

Deze reis wordt óók aangeboden aan de leerlingen van 4 Gymnasium met het vak Latijn of
Grieks.

Extra voorwaarden voor deelname: Zin hebben in het geboden programma en interesse in
kunst en cultuur.

Fio studiereizen April 2019
Romereis 2017
“In Rome zijn, daar gaat het om. De lentezon voelen, de geuren opsnuiven, de plaatsen van
de Oudheid bezoeken, de stilte en het lawaai horen. Wandelen, koele kerken en musea als
verrukkelijke afwisseling van de warme straten. De fonteinen en villa’s van Tivoli, zelf in
Pompeii rondlopen. De wereld waarover je zoveel hoort en leest, nu zelf ervaren. Anderen
ontmoeten op de Spaanse Trappen en Piazza Navona.”

Dé Steures

Informatie over de reis:
dinsdag 13 november grote pauze
woensdag 14 november kleine pauze

Lokaal 218

De inschrijving:
Je kunt uitsluitend inschrijven als individuele leerling. Je moet vier reizen op het formulier
aankruisen, in volgorde van je voorkeur.
Je schrijft je in door het inleveren van het volledig ingevulde en door een ouder of verzorger
ondertekende inschrijfformulier.
Inschrijven kan alleen als je voldoet aan de gestelde eisen en jij en je ouders of verzorgers
instemmen met de gestelde voorwaarden. Daar hoort ook het bijwonen van eventuele
voorlichtingsavonden en trainingen bij en het naar behoren uitvoeren van afgesproken taken en
opdrachten. We kunnen helaas niet garanderen dat je mee kan gaan met je reis van een eerste of
tweede keuze dus vul alleen reizen in waar je ook echt heen wilt. Je kunt er ook voor kiezen om na
de indeling bij de coördinator te informeren of er nog plekken over zijn.
Het indelen van de leerlingen:
We proberen zoveel mogelijk leerlingen hun eerste (en anders tweede) keuze toe te delen. Ook
houden we zoveel als mogelijk is rekening met jouw voorkeur. Als er (vertrouwelijke) informatie
van belang is bij de indeling, kun je die informatie aan je mentor doorgeven. Doe dat voordat je het
formulier inlevert! Gezien het beperkte aantal plaatsen per reis zal het niet altijd mogelijk zijn om je
eerste of tweede keuze toebedeeld te krijgen. We rekenen er op dat elke leerling kan worden
ingedeeld bij één van de drie voorkeurbestemmingen. Alleen als het niet anders kan, wordt je
vierde keuze toebedeeld. Onderling ruilen van reis is niet mogelijk.
In bijzondere gevallen kan de heer Mark de Kievit besluiten bij de indeling af te wijken van de
gebruikelijke procedure.
De verzekeringen:
In het geval van medische kosten zullen de kosten eerst geclaimd moeten worden bij de
verzekering van de ouders. Wij adviseren om altijd de polis van uw reisverzekering te controleren
en een annuleringsverzekering af te sluiten indien gewenst. De school heeft wel een doorlopende
reisverzekering afgesloten, maar geen annuleringsverzekering.
Annuleren:
Annuleren van deelname kan geschieden door de ouders, maar ook door de school.
 Annulering door de ouders dient schriftelijk te geschieden, onder vermelding van de reden.
Deze schriftelijke annulering dient gericht te zijn aan de heer Mark de Kievit, conrector en
dient ondertekend te worden door een ouder of verzorger.
 Als er een goede reden is (medisch, calamiteit), dan zullen de werkelijke kosten
worden doorbelast. De ouders kunnen deze kosten mogelijk claimen bij de zelf
afgesloten annuleringsverzekering. LET OP: annulering omdat de 3e of 4e keuze is
toebedeeld, of omdat er weinig vrienden of klasgenoten in jouw reis zitten is geen
geldige reden voor annulering!
 Als er geen goede reden is voor annulering (te bepalen door de heer Mark de Kievit)
worden de reeds gemaakte kosten, met een minimum van 100 Euro in rekening gebracht.
Bij een aantal reizen kunnen de reeds gemaakte kosten een aanzienlijk deel van de totale
reissom zijn.
 Annulering kan ook door de school geschieden. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling
deelname aan een reis ontzegd worden, als het gedrag van deze leerling op school daartoe
aanleiding geeft. De ouders krijgen daarvan schriftelijk bericht van de heer Mark de Kievit.
De reeds gemaakte kosten, met een minimum van 100 Euro worden in rekening gebracht.
De datum van de inschrijving:
 Havo: dinsdag 20 november 2018 in de kleine pauze in lokaal 102.
 Vwo: dinsdag 20 november 2018 in de kleine pauze in lokaal 102.

Inschrijfformulier leerlingen
Onderstaande
leerling voldoet aan April
de gestelde2018
voorwaarden.
Fio
studiereizen
4
keuzes
met
1,2,3,4 Voorwaarden
Nr Studiereis
op volgorde
hieronder invullen

1

Barcelona es teva

2

Berlijn

3

ELBA

4

FioSki-reis

5

Lissabon

6

London

7

Marrakech

8

Oostenrijk

9

Praag

beginners die nog nooit eerder geskied
hebben, hebben voorrang.

10 Romereis
Hieronder invullen of * doorstrepen indien van toepassing.
Ben je al eens eerder mee Nee*
Voor alle
geweest met een Fiorettileerlingen:
Ja* , namelijk:
jaar:
Sportlaan-studiereis?
Nee*
Voor leerlingen die Heb je wel eens eerder
willen met de
geskied?
Ja, 0 – 1 – 2 – 3 keer (omcirkel aantal
Skireis:
keer)
Naam leerling
Klas
Huisadres
Telefoonnummer
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in het informatieboekje
Studiereizen 2019.

Naam ouder of
verzorger
Plaats
Handtekening
ouder of verzorger

Datum

De bekendmaking van de deelnemerslijsten:
Vrijdag 30 november worden de deelnemerslijsten bekendgemaakt. De lijsten worden
opgehangen op de wand van de begane grond richting de uitgang.

1

