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1. VOORWOORD 

 

Beste ouders 

Beste leerlingen 

 

 

Na een geslaagde start van het voorbereidend traject voor een stage in Frankrijk, vo-

rige vrijdag in Eindhoven, is het tijd om vooruit te kijken naar de volgende activiteit: een 

driedaagse op de Iris-Parccamping ‘Le Chêne Gris’ in Pommeuse, een voorstad van 

de Franse hoofdstad Parijs. 

 

Op woensdag, 25, donderdag 26 en vrijdag 27 september 2019 brengen de leerlingen 

van het 6de jaar Toerisme van Campus Redingenhof in Leuven, het GO! Atheneum 

‘Emanuel Hiel’ in Schaarbeek, het GO! atheneum Oudenaarde en van het 7de jaar Ge-

specialiseerd Recreatiemedewerker (GRM) van Campus Wemmel samen door voor 

een eerste kennismaking met een luxecamping, het potentiële stagebedrijf van deze 

leerlingen in mei-juni 2020. 

 

In deze informatiebrochure is alle praktische informatie met betrekking tot deze meer-

daagse reis terug te vinden.  

 

We wensen alle leerlingen tijdens de reis veel succes en hopen dat ze met veel leer-

rijke ervaringen terugkeren! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Diane Lemmens Nathalie Bulinckx  Raoul Ignoul  Thomas Simons 

Marike Labrie Koen De Roover     Louise Despriet 
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2. PRAKTISCH 

 

2.1. Groep 

 

De groep van het stageproject ‘GO! Exploring Camping Holidays’ 2019-2020 bestaat 

uit volgende leerlingen: 

 

 12 leerlingen van het 6de jaar Toerisme van Campus Redingenhof Leuven 

 1 leerling van het 7de jaar Gespecialiseerd Recreatiemedewerker van Campus 

Wemmel 

 3 leerlingen van het 6de jaar Toerisme van het GO! Atheneum ‘Emanuel Hiel’ 

Schaarbeek 

 4 leerlingen van het 6de jaar Toerisme van het GO! atheneum Oudenaarde 

 

2.2. Stagebegeleiding 

 

Elke deelnemende school in dit project heeft een leerkracht aangeduid als stagebege-

leider. Hun namen en contactgegevens zijn hieronder weergegeven. 

 

School Naam Contactgegevens 

Campus Redingenhof  Diane Lemmens 
0032 476 488723 

hoy.lemmens@gmail.com 

Campus Wemmel Nathalie Bulinckx 
0032 496 794533 

nbulinckx70@gmail.com 

GO! Atheneum Schaar-

beek 
Raoul Ignoul 

0032 479 553739 

toerisme.kahiel@outlook.com 

GO! atheneum Ouden-

aarde 
Thomas Simons 

0032 486 311470 

thomas.simons@go-athene-

umoudenaarde.be 
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2.3. Financiële bijdrage 

De driedaagse reis naar Pommeuse-Paris maakt deel uit van het stageproject ‘GO! 

Exploring Camping Holidays’ dat volledig gefinancierd wordt door het Erasmus+-pro-

gramma van de Europese Unie. Bijgevolg worden voor het transport, verblijf en maal-

tijden géén kosten aangerekend, niet aan de ouders, niet aan de leerlingen. 

 

Niet inbegrepen in de financiering zijn souvenirs en andere persoonlijke aankopen. 

Beperk de hoeveelheid zakgeld. Te veel zakgeld verhoogt het risico op verlies en/of 

diefstal. Richtlijn: €10,00 per dag (zonder eventuele souvenirs of andere persoonlijke 

aankopen). 

 

2.4. Nuttige informatie 

 

2.4.1. Vervoer 

Het vervoer naar Pommeuse en Parijs wordt verzorgd door autocarbedrijf ‘Schelde-

vallei’ uit Oudenaarde. De autocar en chauffeur blijven 

gedurende de 3 dagen ter plaatse en staan ter beschikking 

voor de daguitstap naar het centrum van Parijs. 

 

De leerlingen en begeleidende leerkrachten van het GO! 

atheneum Oudenaarde verzamelen op woensdag, 25 sep-

tember 2019 om 5.45 u aan de stelplaats van het autocar-

bedrijf: Fietelstraat 129 - 9700 Oudenaarde-Eine - 055 31 

12 40. 

 

De leerlingen en begeleidende leerkrachten van de an-

dere 3 deelnemende scholen verzamelen ten laatste om 7.45 u in de Vooruitgang-

straat/Rue du Progrès 123, 1030 Schaarbeek, aan het Noordstation van Brussel. 

Het vertrek naar Pommeuse is daar voorzien om 8.00 u, met een voorziene aankomst 

aan de camping rond 13.00 u. 
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De terugreis naar Brussel vindt plaats op vrijdag, 

27 september 2019 rond 16.45 u in Pommeuse. Aan-

komst aan het Brusselse noordstation is voorzien rond 

22.00 u, in Oudenaarde rond 23.00 u. 

 

 

 

 

 

2.4.2. Verblijf 

 

Alle leerlingen en leerkrachten over-

nachten gedurende de 3 dagen (2 nach-

ten) op Camping Iris Parc ‘Le Chêne 

Gris’, 24 Place de la gare de Faremou-

tiers, F-77515 Pommeuse. 

 

Zowel voor de jongens als de meisjes 

zijn telkens 2 bungalows voorzien (type 

Waikiki). Elke bungalow wordt door 

5 leerlingen bezet (1 bungalow met 4 

jongens). Bij de kamerverdeling werd re-

kening gehouden met de wensen van de 

leerlingen, jongens en meisjes geschei-

den! Beddengoed is voorzien. 

 

De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd. Ontbijt (2x) en lunch (3x) zijn steeds 

voorzien op de camping, evenals het diner op woensdag. Het diner op donderdag vindt 

plaats in het centrum van Parijs. 

 

 



 

                           

6 

2.4.3. Programma 

 

2.4.3.1 Woensdag, 25 september 2019 

 

 Aankomst op de camping vanaf 13.00 u 

 Start met lunch op de camping, uitgifte van de sleutels, opfrissen 

 15.00 u: start programma ‘CampingBasics’ met rondleiding op de camping en 

welkomstwoord door de campingdirecteur 

 19.00 u: diner, aansluitend avondanimatie 

 

2.4.3.2 Donderdag, 26 september 2019 

 

 9.00 u: gezamenlijk ontbijt 

 10.00 u: programma ‘Gastvrijheidsbeleving’, deel 1 

 12.30 u: lunch 

 13.30 u: vertrek naar centrum van Parijs, aansluitend stadsbezoek en diner 

 

2.4.3.3 Vrijdag, 27 september 2019 

 

 9.00 u: gezamenlijk ontbijt 

 10.00 u: programma ‘Entertainment kidsclub’ 

 12.00 u: lunch 

 13.00 u: programma ‘Gastvrijheidsbeleving’, deel 2 

 16.00 u: gezamenlijke afsluiting, aansluitend terugreis naar België 

 

2.4.4. Nuttige reisinformatie 

 

 Taal:     Frans 

 Munteenheid:    euro (€) 

 Elektriciteitsspanning:  220V 

 Tijdszone:    GMT+1 (zoals Brussel) 
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3. GOED OM TE WETEN 

 

3.1. Evaluatie van de meerdaagse reis 

 

De programma’s die tijdens deze meerdaagse reis op de camping aan bod komen, 

maken integraal deel uit van de stagevoorbereidingen van de toeristische opleidingen 

van de leerlingen. Dit betekent dat de leerlingen zowel tijdens als na de meerdaagse 

reis worden beoordeeld door de begeleidende leerkracht(en). De leerlingen krijgen 

hierover meer informatie van hun stagebegeleider. 

 

3.2. Zeker mee te nemen 

 

3.2.1. Reisdocumenten 

 

Elke leerling heeft steeds op zak: 

 Geldig identiteitsbewijs (ID-kaart; voor niet-EU-onderdanen: verblijfsvergun-

ning en internationaal paspoort) 

 Europese Ziekteverzekeringskaart, aan te vragen bij de mutualiteit 

 

3.2.2. In de reiskoffer 

 

OPGELET! Beperk het gewicht van je reiskoffer! Breng aan je reiskoffer een label aan 

met je naam, klas en school! 

 

Voorzie in je reiskofer: 

 

 Eenvoudige, praktische kledij 

 Warmere trui 

 Goede, stevige wandelschoenen 

 Een lichte regenjas en/of paraplu 
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 Nachtkledij, ondergoed, sokken 

 Toiletgerief, handdoek, ev. washandjes 

 Persoonlijke medicatie 

  

3.2.3. In de handbagage 

 

Elke leerling mag één stuk handbagage meenemen in de autocar. 

 

 Drank en lichte versnaperingen voor onderweg 

 Papier en schrijfgerief, eventueel een schrijfplank 

 

3.2.4. Overige 

 

 Zakgeld 

 Fototoestel 

 Oplader voor GSM, Smartphone, ... zodat iedereen steeds telefonisch bereikbaar 

is 

3.3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

 

 De meerdaagse reis is een schoolactiviteit. Dit betekent dat tijdens de volledige 

reis het schoolreglement van toepassing blijft. Specifiek brengen we volgende 

onderdelen ervan in herinnering: 

o De voertaal tijdens de reis is het Nederlands. 

o Het gebruik van alcohol, tabak en drugs is niet toegestaan. 

o De deelnemers hebben ten allen tijde respect voor elkaar en voor elkaars 

eigendom. 

o Het dragen van trainingsbroeken is niet toegestaan. 

o Het dragen van religieuze symbolen is niet toegestaan. 

 Neem tijdens de reis geen onnodige risico’s. Geld, toestellen, ... die niet abso-

luut noodzakelijk zijn, laat je thuis! 
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 De begeleidende leerkrachten en school zijn niet aansprakelijk voor schade aan 

of verlies of diefstal van de persoonlijke bezittingen van leerlingen en derden. 

 In geval leerlingen tijdens de meerdaagse reis in aanraking komen met politie 

en gerecht, is dit de volledige verantwoordelijkheid van de meerderjarige leer-

ling of van de ouders van de minderjarige leerling. 


