
 

Betreft: Parijsreis voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 
 
Venlo, november 2015 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders, 
 
Sinds jaar en dag organiseert het Valuascollege jaarlijks een reis naar Parijs. Ook dit jaar weer willen 
wij onze leerlingen in staat stellen deze prachtige stad te bezoeken en te genieten van al haar 
bezienswaardigheden. De reis zal plaatsvinden van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2016. 
 
In Parijs zullen we pogen in vier dagen tijd zoveel mogelijk van de sfeer en de cultuur op te snuiven. 
Natuurlijk worden bekende zaken zoals de Notre Dame, het Louvre en de Sacré-Coeur bezocht, maar 
er zal ook ruimte zijn voor minder bekende attracties, die misschien des te mooier zijn. 
 
Het exacte programma is op dit moment nog niet bekend. Het zal in de komende tijd worden 
samengesteld en tijdig aan u bekend worden gemaakt, evenals de precieze vertrek- en aankomsttijd. 
Waar mogelijk, want veel zal afhankelijk zijn van praktische omstandigheden zoals openingstijden, 
reserveringsmogelijkheden en logistieke zaken. Behalve bovengenoemde zaken zullen we in ieder 
geval per fiets (met een gids) het centrum van Parijs verkennen, de Eiffeltoren bezoeken en zal er op 
één dagdeel een keuzeprogramma voor de leerlingen aangeboden worden. 
 
We verblijven in Parijs gezamenlijk in een hotel aan de rand van de stad, zodat we gemakkelijk 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en zo weinig mogelijk gehinderd worden door de 
beruchte Parijse verkeersdrukte. De heen- en terugreis geschiedt per touringcar. De reisorganisatie en 
-begeleiding is in handen van Virginie van der Giesen-Grégoire, Merlijn van Moorsel, Sjoerd van Erp 
en Yvonne Schoolmeesters.  
 
In Parijs zelf zal er sprake zijn van een dubbel programma. Voor de leerlingen met Grieks en/of Latijn 
in hun vakkenpakket zal de focus liggen op de invloed van de klassieken in Parijs: de Grieken en 
Romeinen en hun invloed op kunst en cultuur zullen een belangrijke rol hebben. Voor de leerlingen 
met Frans in hun pakket zal er natuurlijk meer aandacht zijn voor de Franse taal en cultuur. Op veel 
momenten zullen de twee programma’s echter gelijk lopen. Heen- en terugreizen, eten en 
overnachten doet de groep vanzelfsprekend als geheel. 
 
In eerste instantie is de reis bedoeld voor leerlingen uit met Frans en/of Grieks/Latijn in hun 
vakkenpakket. Mocht blijken dat er na hun inschrijving nog plek is voor andere vierde- of 
vijfdeklasleerlingen zonder dat daardoor de kosten voor de overige reizigers stijgen (bijvoorbeeld 
doordat er een grotere bus moet worden gehuurd), dan mogen ook zij deelnemen. De directie behoudt 
zich het recht voor leerlingen uit te sluiten van deelname op basis van bijvoorbeeld 
gezondheidsproblemen, gedrag of ervaringen in het verleden of op andere gronden.1 
 
Voor de leerlingen van 4G vormt de reis een onderdeel van hun gymnasiumopleiding op het 
Valuascollege. De reis is niet verplicht, maar traditioneel gaat uit 4G vrijwel iedereen mee naar Parijs, 
en daarom is het mogelijk in de lessen Grieks en Latijn de reis intensief voor te bereiden. De 
leerlingen zullen in groepjes opdrachten uitvoeren en presentaties verzorgen over onderdelen van de 
Parijsreis. Met de leerlingen Frans zal de reis in of buiten de les voorbereid worden. 
 
De reis heeft het karakter van een studiereis. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ruimte is voor 
gezelligheid, maar het betekent wel flink doorwandelen, een gezonde nachtrust (samen uit, samen 
thuis) en een relatief druk programma. Er zal slechts een beperkte hoeveelheid vrije tijd zijn in Parijs. 
Verwacht je een stap- en shopreis, blijf dan thuis. Ook op reis houden wij ons aan de Valuasregels; 
het nuttigen van alcohol is dus ook in Parijs verboden.  
 

                                                 
1 Bij psychologische problemen, problemen omtrent het gedrag of problemen anderszins, kan de directie 
daarnaast, in overleg met de reisorganisator, met het oog op het individuele belang van een leerling of het 
groepsbelang, afwijken van de vertrouwelijkheidsclausule. Dat betekent dat bijvoorbeeld de zorgcoördinator of het 
docententeam betrokken kan worden bij de besluitvorming over het al dan niet toelaten van een leerling tot een 
excursie, of dat de medebegeleiders van een excursie op de hoogte worden gesteld van de problematiek van een 
leerling. 



 

Op sommige momenten zullen de leerlingen zonder begeleiding, zij het in groepjes en nooit alleen, de 
stad in gaan. Kunt u daar als ouders niet mee akkoord gaan, laat uw zoon of dochter dan niet aan de 
reis deelnemen. 
 
De prijs voor de reis bedraagt €340 voor 4 dagen. In de prijs zijn inbegrepen: 

- Vervoer per touringcar 
- Hotelovernachtingen met ontbijt 
- Diner op de eerste, tweede en derde dag (tijdens de terugreis kunnen de leerlingen op eigen 

kosten in een wegrestaurant eten) 
- Alle entreekaartjes, activiteiten en excursies in het programma 
- Openbaar vervoer ter plekke 

 
Niet ingebrepen zijn: 

- Lunches (houd rekening met een prijs die hoger is dan in Nederland!) 
- Uitgaven voor eventuele entreekaartjes tijdens ‘vrije tijd’ en andere extra uitgaven die je zelf 

zou willen doen 
 
De inschrijving verloopt via het bijgevoegde inschrijfformulier. De volledig ingevulde inschrijving 
moet uiterlijk op vrijdag 4 december zijn ingeleverd bij mevrouw van der Giesen, die te vinden is 
in teamkamer 41.07. 
 
Bij te weinig inschrijvingen is het mogelijk dat de reis niet doorgaat, of dat de prijs met een klein 
bedrag verhoogd wordt omdat dan de kosten per persoon stijgen. Bij te veel inschrijvingen krijgen de 
leerlingen met Frans en/of Grieks/Latijn in hun pakket voorrang op de overige leerlingen en zal onder 
de overige leerlingen een loting plaatsvinden. 
 
Overigens is de reissom ruim aangehouden met het oog op mogelijke onvoorziene uitgaven. De kans 
is daarom aanwezig dat er van de reissom een klein bedrag zal overblijven. Dat bedrag krijgen de 
leerlingen na afloop van de reis terug. 
 
Het Valuascollege beschikt over een collectieve reisverzekering voor personeel en leerlingen. De 
polisvoorwaarden daarvan zijn op aanvraag in te zien. De verzekering is echter beperkt en 
aanvullend; wij raden onze leerlingen daarom met klem aan zelf een reisverzekering af te sluiten. 
 
We sluiten geen annuleringsverzekering af. Dat betekent dat een leerling die door welke 
omstandigheden dan ook niet meegaat, de reissom niet terug krijgt. Sluit daarom, indien 
gewenst, zelf een annuleringsverzekering af. 
 
Om mee te kunnen naar Parijs moeten alle leerlingen in het bezit zijn van een Europese 
Identiteitskaart of paspoort. Een kopie van het reisdocument moet gelijktijdig met de inschrijving 
bij mevr. van der Giesen worden ingeleverd. Ouders van leerlingen die niet over een paspoort of 
Europees identiteitsbewijs (kunnen) beschikken en daardoor visumplichtig zijn voor Frankrijk, dienen 
er zelf voor te zorgen dat hun kind bij aanvang van de reis over de benodigde papieren beschikt. 
 
Verder dienen de leerlingen te beschikken over een ‘European Health Insurance Card’. Iedereen met 
een zorgverzekering kan zo’n kaart aanvragen. Mocht er medische hulp nodig zijn tijdens de reis, dan 
kan de kaart een hoop tijd en geld besparen. Leerlingen die niet over deze kaart beschikken, 
dienen gelijktijdig met de inschrijving een kopie van hun zorgverzekeringspolis inclusief 
polisnummer bij mevr. van der Giesen in te leveren. 
 
Wij hopen dat veel leerlingen deze kans aangrijpen om het prachtige Parijs met ons te verkennen en 
dat wij hun wederom een mooie en verrijkende ervaring kunnen bieden! Heeft u vragen, neem dan 
gerust contact op met mevr. van der Giesen (vgregoire@ogvo.nl). 
 
In de overtuiging dat het wederom een geweldige reis gaat worden, meilleures salutations, 
 
reisbegeleiders 
 
 
Inschrijving Parijsreis 2016    



 

 
A.u.b. volledig invullen en uiterlijk op 4 december, samen met een kopie van paspoort of ID en 
(indien niet in het bezit van een European Health Insurance Card) een kopie van de 
zorgverzekeringspolis inleveren bij mevr. van der Giesen. 
 
Naam:  
      
Adres: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
Klas:    
     
Telefoonnummer thuis:  
    
Eigen GSM-nummer: 
 
Eigen (privé-)mailadres: 
 
Geboortedatum:  
 
Nationaliteit:  
    
Jongen/meisje (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
gaat van 07 juni t/m 10 juni 2016 mee naar Parijs. 
 
 
Ik heb zelf wel/geen (doorlopende) reisverzekering (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Indien wel, s.v.p. maatschappij en polisnummer invullen: 
 
Bijzonderheden (bv. allegieën, medicijngebruik etc.): 
 
Dieeteisen (bv. vegetariër): 
 
Beschikt wel/niet over een European Health Insurance Card: 
 
(Indien niet: voeg een kopie bij van de zorgverzekeringspolis inclusief polisnummer.) 
 
 
Het volgende gedeelte moet worden ingevuld door een ouder/verzorger: 
 
Hierbij verklaart    ……………………………………….....   , ouder/verzorger van bovenstaande leerling  
 
akkoord te gaan met diens deelname aan de Parijsreis, onder de hierboven beschreven voorwaarden, 
met name het feit dat het de leerlingen incidenteel wordt toegestaan in groepjes op eigen 
gelegenheid, zonder de begeleiding van een docent, de stad te verkennen. 
 
Hij/zij verklaart noch de school noch één van de begeleiders aansprakelijk te zullen stellen voor 
eventuele materiële en/of morele schade die het gevolg is van het feit dat de leerling zich niet houdt 
aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen die door de begeleiders worden gegeven. (N.B.: Ook 
bij leerlingen van 18 jaar of ouder dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen.) 
 
Voor akkoord s.v.p. tekenen: 
 
Datum: 
Plaatsnaam:  
Handtekening (ouder/verzorger):       (z.o.z.) 



 

  
 


