Retouradres: Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van
de leerlingen van het vierde leerjaar

Onderwerp: informatie en inschrijven studiereis Berlijn
Kenmerk: 2014Vt212

Vmbo theoretische leerweg

Beste ouder, verzorger,

Gare du Nord 5

Tijdens de ouderavond op 26 augustus jl. bent u voorgelicht over de studiereis naar
Berlijn die van 2 maart tot en met 6 maart 2015 gaat plaatsvinden.

1022 LD Amsterdam
(020) 579 72 30
www.brederomavo.nl

Als bijlage ontvangt u het inschrijfformulier en informatie over de studiereis Berlijn 2015.
Wij vragen u om het inschrijfformulier ingevuld voor 23 september a.s. weer af te geven
bij de mentor van uw kind. Ook als uw kind niet meegaat, vult u het formulier in.

Datum
09-09-2014

Gedurende het schooljaar wordt u op de hoogte gehouden over de organisatie en spelregels die gelden tijdens het verblijf in Berlijn.
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Voor vragen en informatie kunt u mailen naar d.koolmoes@brederomavo.vova.nl.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Dhr. D. Koolmoes
Coördinator studiereis Berlijn

Bijlage: - Informatie studiereis Berlijn 2014-2015
- Inschrijfformulier studiereis vierde leerjaar 2014-2015
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Informatie studiereis Berlijn 2015
Data studieweek: 2 maart tot en met 6 maart 2015

1.1

Thema:

Gedurende de studieweek staat het eindexamen-onderwerp “Het historisch overzicht van de twintigste
eeuw” centraal. De leerlingen die niet het vak geschiedenis hebben gekozen als examenvak, mogen
ook deelnemen aan deze studiereis. Zij moeten zich echter wel schikken in het programma-aanbod en
de daaraan gekoppelde opdracht(en).

1.2

Programma:

Het programma bestaat onder andere uit:
- een bezoek aan Berlin-Hohenschönhausen, een voormalige Stasi-gevangenis
- het Duits Historisch Museum en DDR Museum
- Haus der Wannsee-Konferenz
- Concentratiekamp Sachsenhausen
- Wandeling Berlijn
- Story of Berlin

1.3

Ouderbijdrage:

De ouderbijdrage bedraagt €245,- Dit bedrag is inclusief eten en drinken (exclusief avondmaaltijd
donderdag), verblijf in een jongerenhotel met op iedere kamer een douche en toilet en verschillende
excursies. U kunt dit in één keer betalen, maar er is ook de mogelijkheid om dit in termijnen te doen.
De laatste termijn zal voor 1 februari 2015 op de rekening van de Bredero Mavo bijgeschreven moeten
zijn. U ontvangt voor uw overboekingen géén acceptgiro.
Rekeningnummer school:
NL49 INGB 0655.0160.82 ten name van Bredero Mavo.
Vermeld hierbij de naam en klas van uw zoon/dochter !

1.4

Niet mee:

De studieweek is niet verplicht, maar wel onderdeel van het PTA geschiedenis. Leerlingen die niet
mee gaan en wel het vak geschiedenis volgen, maken een vervangende opdracht binnen het
thuisprogramma. Voor de thuisblijvers is er een verplicht aangepast schoolprogramma van 8:30 uur
tot 16:00 uur op de dagen dat de studieweek plaatsvindt.

1.5

Voorlichtingsavond:

Voordat de studiereis gaat plaatsvinden is er een informatieavond op school. Over de precieze datum
wordt u later geïnformeerd. Op de avond wordt het programma voor de studieweek verder toegelicht.
Deze avond is bedoeld voor ouder(s) en kind. Als u nu al vragen heeft, kunt u zich wenden tot de
organisatoren.

1.6

Contract:

Omdat het een schoolactiviteit is, krijgt u een contract dat ondertekend dient te worden door de
ouder(s) en de leerling. Dit contract wordt op de voorlichtingsavond uitgereikt en toegelicht. Deze dient
direct ondertekend te worden. Hierin staan een aantal afspraken en gedragsregels welke nodig zijn
voor het goed laten verlopen van de studieweek.

1.7

Coördinatie en organisatie werkweek:

Dhr. D. Koolmoes
e-mail: d.koolmoes@brederomavo.vova.nl
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Berlijn

inschrijfformulier deelname studiereis vierde leerjaar 2014-2015

Naam zoon/dochter : …………………………………………………………...
Klas

: ……………………………………………………..........

Studiereis Berlijn (opgeven voor 23 september)
Mijn zoon/dochter gaat wel / niet mee met de studiereis naar Berlijn van 2 tot en met 6 maart 2015
De ouderbijdrage van €245, - wordt voldaan:
□ in één keer (uiterlijk 1 februari 2015)
□ in termijnen (de laatste termijn zal voor 1 februari 2015 moeten zijn voldaan)*

* U wordt verzocht om zelf de termijnen over te maken, u ontvangt hiervoor geen acceptgiro.

Ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………………………………, bevestigt hierbij de
deelname aan de studiereis Berlijn van zijn/haar zoon/dochter en is op de hoogte dat door
ondertekening van dit formulier de verplichting wordt aangegaan tot deelname aan de gekozen
excursie(s) en betaling van de bovenstaande ouderbijdrage.

Naam ouder/verzorger:………..………………………………………………..............
Handtekening:…………………..………………………………………………..............
Datum en plaats:……………….………………………………………………..............

Rekeningnummer school:
NL49 INGB 0655.0160.82 ten name van Bredero Mavo.
Vermeld hierbij de naam en klas van uw zoon/dochter !
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