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1. De buitenlandse reisexcursies gaan op dit moment over: 

4 vwo naar Griekenland (alle gymnasiumleerlingen), Duitsland of Frankrijk; 
5 havo naar Engeland. 
 

2. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen deelnemen aan één buitenlandse reisexcursie 
die onderdeel uitmaakt van het schoolcurriculum.  

 
3. Het OLV draagt zorg voor de inhoudelijke en organisatorische invulling van de 

buitenlandse reisexcursies. 
 
4. De school biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om door middel van een 

meerjarig spaarsysteem te sparen voor de kosten van de reis. 
 
5. De reissom wordt jaarlijks per cohort (is de groep leerlingen die start in de 

brugklas) vastgesteld en kan in maandtermijnen gespaard worden. Het is echter 
ook mogelijk om de reissom in één keer aan het begin van de spaarperiode te 
betalen. Wordt niet voor één van deze mogelijkheden gekozen, dan ontvangen 
ouders/verzorgers in het reisjaar een factuur. Het bedrag van de reissom verschilt 
per keuzemogelijkheid. 

 
6. De hoogte van de reissom zal gedurende de spaarperiode niet aangepast worden. 
 
7. In het excursiejaar wordt bekeken of de reissom overeenkomt met de te maken 

kosten. Dit kan betekenen dat er een terugbetaling plaatsvindt of dat er een 
aanvulling gevraagd wordt. Voor de Griekenlandreis geldt dat er altijd een 
bijbetaling aan de orde is, omdat de kosten zeker hoger zullen zijn dan de reissom. 

 
8. Indien een leerling de school voortijdig verlaat, zal restitutie plaatsvinden van het 

reeds gespaarde bedrag. Deze restitutie zal, om organisatorische redenen, 
uitgevoerd worden aan het begin van het daaropvolgende schooljaar. 

 
9. Leerlingen die tussentijds instromen (waaronder de leerlingen die afkomstig zijn 

van De La Salle), kunnen gebruik maken van een aangepast (termijnen) 
spaarsysteem (zie ook punt 4). Vóór aanvang van de excursie moet de hele 
reissom zijn betaald. 

 
10. De SKVOB e.o. incasseert, namens het OLV, van individuele rekeningen van 

ouders/verzorgers. 
 
11. Leerlingen die in 4 vwo of 5 havo doubleren, of overstappen van vwo naar havo, 

mogen als ze dat wensen deelnemen aan de reisexcursie in een volgend schooljaar. 
Indien mogelijk, neemt de leerling dan niet aan dezelfde reisexcursie deel. Voor de 
leerlingen die in deze situaties niet kiezen een tweede reisexcursie mee te maken, 
geldt dat er een aangepast programma wordt opgesteld. 

 
12. Voor de leerlingen in 4 vwo die zowel Frans als Duits volgen, wordt door de 

schoolorganisatie bepaald aan welke reis deze leerlingen deelnemen. Om 
organisatorische redenen wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke 
verdeling (in aantal leerlingen) over de reisexcursies. Indien de organisatie het 
toelaat, kan rekening gehouden worden met de voorkeur van de leerlingen. 

 
13. In alle gevallen geldt dat als er problemen zijn om aan de financiële verplichtingen 

te voldoen, men contact kan opnemen met de conrector financiën. 
 


