
 

 

 
 
Zwolle, 12 september 2018 
 
Aan:   de leerlingen van havo 5, 

en ter informatie naar de ouders 
 
Betreft:  Cultuurreis Praag havo 5 
 
 
 
Beste leerlingen van havo 5, 
 
Graag informeren wij je over de cultuurreis naar Praag van maandag 15 oktober t/m vrijdagochtend 
19 oktober. In deze brief vind je de belangrijkste informatie met daarbij een globaal overzicht van de 
activiteiten en een retourformulier. Het retourformulier is bestemd voor je ouders(s)/verzorger(s) en 
moet uiterlijk op vrijdag 21 september ingevuld en ondertekend worden ingeleverd in de rode 
brievenbus op Zuid 2. 
 
Locatie  
We overnachten in het A&O Strizkov hotel te Praag, dat ligt op ongeveer 6 km van het oude centrum. 
Bij aankomst wordt er een diner geserveerd en iedere ochtend een ontbijtbuffet. Jullie verblijven in 
groepskamers.  
 
Tijden 
maandag 15 oktober:  06:30 uur aanwezig bij school en melden bij groepsbegeleider 
             06:45 uur vertrek met de bus 

19:30 uur verwachte aankomst in Praag, vervolgens inchecken en diner 
     
vrijdag 19 oktober:    07:30 uur verwachte terugkomst in Zwolle 
     
De bussen voor deze reis zijn van GEBO tours en je kunt daarom ook instappen in Nieuwleusen. Wil je 
daar instappen? De bussen vertrekken uit Nieuwleusen om 06:00 uur, dus zorg dan dat je daar om 
05:45 uur aanwezig bent. 
 
Activiteiten 
De activiteiten vinden zowel plaats in het centrum van Praag als daarbuiten. We zullen daarom gebruik 
maken van onze touringcars en ook van het openbaar vervoer. Het activiteitenaanbod bestaat o.a. uit 
een puzzelspeurtocht door Praag, een bezoek aan voormalig concentratiekamp Theresienstadt, een 
bezoek aan het theater, de Ghost-tour, een sportieve activiteit, een rondleiding door de Joodse wijk 
en een keuze-activiteit. Voor de rondleiding door de Joodse wijk ontvangen jullie binnenkort een 
opdracht om je voor te bereiden en voor de keuze-activiteit ontvang je een uitnodiging om je in te 
schrijven.  
Het precieze programma, inclusief tijden, ontvang je tijdens de heenreis. 
 
 
 
 
 



De paklijst  
- voldoende normale kleding  - sportieve kleding en schoenen  
- regenkleding         - goede wandelschoenen 
- dagrugzakje          - toiletartikelen   
- flesje(s) water         - lunchpakket voor maandag     
- geldig reisdocument      - zorgpas 
- evt. een beetje zakgeld    - kleingeld voor toiletbezoek onderweg  
- handdoeken         - pen en papier  
 
Let op: 

 Geen koffers, alleen sporttas of rugzak. 

 Bagage altijd voorzien van naam.  

 Verpak alles zoveel mogelijk in 1 grote tas of rugzak. 

 Gedurende de werkweek mag je niet in het bezit zijn van alcohol. 

 Roken is tijdens activiteiten verboden. 

 Laat waardevolle spullen thuis. 

 Versterkte muziekdragers mogen niet mee. 

 Je bent zelf aansprakelijk voor je bagage. Het Meander College beschikt wel over een 
collectieve ongevallenverzekering, maar heeft geen collectieve bagageverzekering 

 
Groepsindeling en begeleiders 
In groepjes van ca. 15 leerlingen word je ingedeeld bij een vaste groepsbegeleider. Deze begeleider is 
bij de meeste activiteiten bij jullie (je doet ook wel eens iets in kleinere groepjes) en is ook jouw eerste 
aanspreekpunt tijdens de reis. De groepsindeling wordt ruim van te voren bekend gemaakt.  
 
Calamiteiten 
Als er zich een calamiteit voordoet, dan graag eerst een begeleider inschakelen, zodat er altijd een 
volwassene voor de communicatie bij betrokken is. Dit verzoek geldt zowel voor de leerlingen als voor 
de ouders. 
 
De Landstede Groep scholen hebben een beleid ten aanzien van veiligheid van leerlingen en 
personeel. Wij organiseren geen activiteiten in gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt. Deze 
informatie is beschikbaar op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.  
De begeleidende docenten beoordelen veiligheidsrisico's en nemen in overleg met de directie van de 
school beslissingen in het kader van de veiligheid van de leerlingen. Dit kan gaan om besluiten over 
wel/niet vertrekken. 
 
De coördinator ter plekke, mevrouw Kamp, is in geval van calamiteiten bereikbaar op het mobiele 
nummer 06 47 08 22 45 
 
Mocht je nog vragen hebben, loop dan even binnen bij mevrouw Den Hertog op kamer Noord 27. 
 
 
Hartelijke groet namens alle begeleiders en alvast heel veel plezier gewenst! 
 
Mevrouw M. Kamp, organisator en begeleider cultuurreis Praag 
De heer E. van Amelsfort, teamleider havo 
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