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Meerdaagse studiereis Parijs 6bso tso en 7KAG 
 

Beste ouder 

Beste leerling 
 

Nu het tweede trimester al een tijdje gestart is, komt ook de reis naar Parijs 

dichterbij. Mogen wij u vragen het resterende saldo van 100 EUR over te schrijven 
vóór 7 maart 2022 op het rekeningnummer van: 

O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut 

BE81 7380 1076 7224 

BIC: KREDBEBB 
vermelding ‘saldo Parijs + naam en klas van uw dochter of zoon’ 

 

Bij eventuele niet-deelname kan ook dit saldo, net als het eerste en het tweede 
voorschot niet teruggevorderd worden.  

 

Wij weten niet wat de toekomst brengt, maar momenteel gelden in Frankrijk strikte 
reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19. Sinds 24 januari 2022 is een 

vaccinatiepas verplicht voor personen van 16 jaar en ouder. Dat certificaat 

hebben de bezoekers niet alleen nodig om het land binnen te kunnen, maar ook om 

musea te bezoeken, op restaurant te gaan enz. 
 

De vaccinatiepas bestaat uit het voorleggen van één van deze drie bewijzen: 

 een vaccinatiecertificaat 
o voor jongeren van 16 t/m 17 jaar: volledig vaccinatieschema (2 prikken), 

boosterprik niet verplicht; 

o vanaf 18 jaar en 1 maand: volledig vaccinatieschema, boosterdosis 

inbegrepen; 
 een herstelcertificaat van meer dan 11 dagen en minder dan 6 maanden oud; 

 een attest van contra-indicatie voor vaccinatie. 

Een negatief resultaat van een COVID-19-test geldt dus niet langer als bewijs voor 
de vaccinatiepas. 

Alleen leerlingen die voldoen aan de in Frankrijk geldende criteria voor een 

vaccinatiepas kunnen meegaan op deze studiereis.  
 

Wij bezorgen u graag concrete informatie over de afreis en het programma op de 

infoavond van donderdag 24 maart 2022 om 19.30 uur. Indien in het 

onderwijs dan code geel geldt, kan dit infomoment op school plaatsvinden.  
Wij houden u verder op de hoogte.  

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

De grote lijnen van onze reis vindt u op de volgende webpagina: 

https://www.hemelvaart.be/actieve-school/reizen-om-te-leren/laatstejaarsreis-
hemelvaart2/ 

 

De begeleidende leerkrachten zijn alvast heel enthousiast om de leerlingen een 
fijne reis te bezorgen! 

  

Met vriendelijke groeten  
 

 

 

 
 

  

Nena Bogaert 
Pedagogisch directeur Hemelvaart 2 

  

en de begeleidende leerkrachten Ann Bondeel, Cindy Crequie, Laurence Veys en 
Annie Vanveerdeghem 
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