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Afspraken Parijs 

 

Beste ouder 

Beste leerling 

 

De voorbereidingen voor de laatstejaarsreis naar Parijs van onze zesdejaars en 7KAG zijn 

volop bezig. De begeleidende leerkrachten willen immers een reis aanbieden die leerrijk is 

en prettig verloopt. Om dit te realiseren is de positieve inbreng van elke medereiziger 

nodig. Op reis gaan in groep veronderstelt dan ook een aantal goede afspraken. 

 

- De begeleidende leerkrachten verwachten van iedereen de nodige aandacht wanneer 

er uitleg gegeven wordt en een gepaste houding bij elk bezoek. 

- Een groepsreis is een sociaal gebeuren, daarom nemen we geen laptop of iPad mee. 

Een gsm kan in de vrije momenten en ’s avonds op de kamer worden gebruikt. Deze 

toestellen worden niet aan tafel en niet tijdens de activiteiten gebruikt, tenzij 

gevraagd. 

- We verzorgen onze houding en kledij. Denk eraan dat we veel zullen stappen: goede 

stapschoenen zijn dus een must. Ook in Parijs kan het regenen en koud zijn: warme 

kledij, een compacte paraplu en een regenjas zijn dus noodzakelijk. 

- Er wordt niet gerookt op de kamer en aan tafel, noch als we met de hele groep samen 

zijn. Het bezit en gebruik van illegale middelen (drugs …) is uiteraard verboden. Op de 

kamer is alcohol niet toegestaan. 

- We hebben een druk programma en willen het maximum uit onze reis halen. Daarom 

laten we de groep nooit op ons wachten.  

- Om veiligheidsredenen gaan we nooit alleen op stap. Indien we ’s avonds de 

jeugdherberg verlaten, doen we dit altijd in groep en onder begeleiding van de 

leerkrachten. We hebben ook altijd onze identiteitskaart, het adres van de 

jeugdherberg en het gsm-nummer van de leerkrachten bij ons. We bewaren ons geld 

op een veilige plaats, bij voorkeur onder de kleren in een geldzakje.   

- Wij gaan rond 23.00 uur slapen. De andere gasten in de jeugdherberg willen hun 

nachtrust en ook wij willen fit en monter aan de volgende dag beginnen. We 

respecteren de in overleg opgemaakte kamerverdeling en houden de kamer netjes. 

- We staan open voor de Franse keuken. We reizen immers om te leren en om kennis te 

maken met andere culturen. 

 

De begeleidende leerkrachten zijn er zeker van dat onze leerlingen deze afspraken zullen 

nakomen. Op die manier gaan we samen een schitterende laatstejaarsreis tegemoet! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 
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en de begeleidende leerkrachten 


