
 

 

5 maart 2018 
GWP Amsterdam voor 1TS3, 1WTS3, 1INF3, 1HA3 en 1STW3    

              
 
Beste leerling 

Beste ouder 

 

Onze GWP naar Amsterdam komt snel dichterbij. Wij hebben er alvast erg veel zin in, we 

hopen jij ook. We geven je graag nog de richtlijnen en extra informatie mee, zodat daarover 

geen misverstanden zijn. 

 

1. We verzamelen op woensdag 14 maart om 8.30 uur aan parking Bodart. Kom alsjeblieft 

op tijd en laat de hele groep niet wachten! Ons schema is strak, onze bezoeken zijn gepland 

en betaald, dus we kunnen niet wachten. De directie beslist wat gebeurt met laatkomers. 

Indien je een probleem hebt, verwittig je meneer Aerts op 0478 76 75 64.  Je neemt een 

lunchpakket mee voor de eerste middag. 

 

2. We hopen dat niemand de GWP moet missen door ziekte. Indien je ernstig ziek bent, 

verwittig je meneer Aerts. We bezorgen jou zo snel mogelijk de documenten voor de 

verzekering. 

 

3. De afspraken die we maakten zijn opgenomen in de GWP-bundel, die je krijgt bij het 

vertrek: op tijd komen, roken, gebruik alcohol en drugs, houding, beleefdheid, verplaatsen in 

groep. Je houdt je strikt hieraan. De begeleiders en de directie kunnepn je zowel tijdens de 

GWP als daarna een gepaste sanctie geven. 

 

4. Je brengt zeker de volgende zaken mee (max. 1 kleine rugzak  en 1 kleine koffer): 

- Geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning 

- Eurocrosskaart  

- Lunchpakket voor de eerste middag 

- GSM, GSM-lader 

- Regenjas (en paraplu) 

- Gemakkelijke stapschoenen 

- Zakgeld (budget voorzien voor één avondmaal en één middagmaal, eventuele snacks en 

eigen aankopen) 

- Toiletgerei en handdoek 

- Medicatie (allergieën, aandoeningen…) 

 

We verblijven in Hostel Stayokay Amsterdam Vondelpark, Zandpad 5, 1054 GA 

Amsterdam. In dringende gevallen neemt u het best contact op met de school of met meneer 

Aerts. We rekenen erop dat de GWP voor iedereen een fijne ervaring wordt. Je kunt 

natuurlijk terecht bij de begeleidende leraren (ook via Smartschool) indien je nog vragen 

hebt. 

 

 

 

 



 

 

 

Woensdag 14/03 

8.30 Vertrek met de bus op parking Bodart 

12.00 Lunchpakket opeten in het Vondelpark 

14.00 Inchecken in Hostel Stayokay Amsterdam Vondelpark 

16.00 The Amsterdam Dungeon 

18.30 Avondeten in Hostel Stayokay Amsterdam Vondelpark 

21.15 Cinemabezoek in LAB11 (film: In The Name of The Father) 

 

Donderdag 15/03 

7.30 Ontbijt en lunchpakket maken 

9.00-10.00 

9.30-10.30 

STW-INF: Van Gogh Museum (rondleiding met gids) 

HA-TS: Van Gogh Museum (rondleiding met gids) 

11.00-13.15 

12.00-12.45 

STW-INF: Yellow Bike (gegidste fietstocht door Amsterdam) 

HA-TS: EYE filmmuseum (interactieve rondleiding)  

13.00 middagpauze 

14.45-17.00 

15.00-15.45 

HA-TS: Yellow Bike (gegidste fietstocht door Amsterdam) 

STW-INF: EYE filmmusem (interactieve rondleiding) 

17.00 Vrije avond 

 

Vrijdag 16/03 

7.30 Ontbijt en uitchecken 

10.00 Madame Tussauds 

12.00 Middageten 

13.30 Busrit naar Leuven 

16.30 Aankomst op parking Bodart 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Het team Amsterdam: Tim Aerts, Regina Van Diemen, Koen Beynen, Anouk Seppion, 

Khaled Ayari, Berenice Boyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Convens        T. Proesmans    
Adjunct-Directeur       Directeur   
         


