
 

 
 

   
 
 

15 januari 2018 
 

Studiereis Barcelona zevendes Team Techniek 

Beste ouder 
Beste leerling 
 
Zoals elk jaar is er ook dit schooljaar voor de leerlingen van het 7de jaar een GWP 
(geïntegreerde werkperiode) in het buitenland voorzien. We gebruiken deze reis enerzijds 
voor kennismaking ter plaatse met verschillende culturen, landschappen en toeristische 
bezienswaardigheden én anderzijds om onze competenties in een vreemde taal te behalen.  
 
Onze studiereis vindt plaats van vrijdag 27 april 2018 tot en met zaterdag 5 mei 2018. Onze 
reisbestemming dit jaar is Hotel Luna Park in Barcelona te Spanje. Om de goedkoopste reis te 
garanderen zien we ons genoodzaakt om zo snel mogelijk de reis te boeken.  
 
Daarom vragen wij om onderstaande gegevens van uw zoon/dochter correct in te vullen. De 
reis staat namelijk op naam en is moeilijk om te wijzigen of te annuleren. Deze gegevens zijn 
ook de toestemming van u om uw zoon/dochter te laten deelnemen aan onze GWP.  
 
De prijs definitief bepalen is op dit moment zeer moeilijk. Wij verzekeren u dat we ons best 
doen om de studiereis zo goedkoop mogelijk te houden. Daarom is het ook van belang om 
snel de reis te reserveren aan een aanvaarbare prijs. Wij hebben een voorlopige 
prijsberekening gemaakt van 290 euro voor verblijf en transport. De uitstappen ter plaatse 
zullen ongeveer een 50 euro kosten.(naar keuze in te vullen door de leerlingen) Dat brengt 
het totaal op een 340 euro voor een reis van 7 dagen half pension. 
 
Na de studiereis krijgt u een gedetailleerde afrekening van onze uitgaven.  
 
Gelieve ook uw toestemming schriftelijk te bevestigen door het bijgevoegd formulier 
ondertekend mee te geven ten laatste op woensdag 10 januari 2018 voor Eddy Van 
Geertruyden. 

 
Vragen omtrent deze studiereis kan u ook altijd stellen tijdens het oudercontact of via 
smartschool.  

 
Met vriendelijke groeten 

T. Proesmans  G. Convens   E. Van Geertruyden 

Directeur   Adjunct-Directeur  Prev. medewerker/coördinator techniek 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

De ondergetekende (naam),.......................................................................................... 

vader, moeder of voogd van........................................................................................... 

van de klas.................................................... 
 
 
geeft hierbij aan zijn/haar zoon/dochter de toestemming om deel te nemen aan de reis 
naar Barcelona van 27 april tot en met 5 mei 2018. Tijdens de GWP is het 
schoolreglement van toepassing. 
 
Gelieve de gegevens in DRUKLETTERS in te vullen 
 

Naam leerling  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Geboortedatum  

Nummer identiteitskaart  

Naam moeder/vader/voogd 

 

 

Contactgegevens ouders/voogd  

Contactgegevens leerling  

 
 
Handtekening ouders 
 
 
 
 
 


