
	

	

	
	

13 november 2017 
 
 
GWP 2A: studietoelage, busgeld en zwembrevet  
 
 
Geachte ouders/voogd 
 
Een paar weken na de lentevakantie, van 22 tot en met 25 mei 2018,  vertrekken we 
met het hele tweede jaar van de eerste graad op GWP. Hierover krijgt u een 
infobundel, medische fiche en begeleidende brief  binnen enige tijd. 
 
Als uw zoon of dochter een studietoelage heeft, dan heeft u er alle belang bij een 
kopie ten laatste op 30 april binnen te brengen bij de coördinator: mijnheer Beckers. 
Hij zal dit in alle discretie behandelen. Uw zoon/dochter geniet in dat geval van een 
aanzienlijke korting van 50% op het verblijf, de maaltijden en de sporturen (tenzij 
deze maatregel teruggeschroefd is). Dat kan u een voordeel van ongeveer 65 euro 
opleveren. Deze korting krijgt u, als er op het einde van het schooljaar geen 
openstaande rekeningen meer zijn, integraal teruggestort op uw bankrekening. 
 
Verder moeten we u inlichten dat het busgeld van de GWP op geen enkele manier 
kan teruggevorderd worden. De offerte werd immers goedgekeurd en de prijs kan 
niet gewijzigd worden. Kan uw zoon/dochter om de een of andere reden niet mee op 
GWP dan bent u deze som kwijt. Beslist u om uw zoon/dochter voor/na de GWP op 
het domein af te zetten/op te pikken, dan kan u op dit bedrag geen aanspraak 
maken. 
 
Tenslotte willen we u inlichten dat uw kind 25 meter moet kunnen zwemmen (zelf 
reddend). Indien dat niet het geval is, kan hij/zij niet deelnemen aan de GWP en 
wordt uw zoon/dochter de ganse week op school verwacht. Er worden vervangende 
taken tijdens de studie opgegeven. 
 
Wanneer uw zoon/dochter ziek is tijdens de week van de GWP of om een medische 
reden niet kan deelnemen, dient u hiervoor een medisch attest van een dokter in te 
leveren bij de opvoeders van de eerste graad. Ook vragen we u om meneer Beckers 
zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Dit kan u via Smartschool doen. Alvast 
bedankt. 
 
Vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Saskia Dekocker      Pieter Beckers 
Directeur eerste graad     Coördinator GWP 
	


