
MEANDER Wintersportreis!  
 
 
 

Hallo toekomstige deelnemers aan de MEANDER Wintersportreis! 
 
In februari organiseren we een wintersportreis, speciaal voor leerlingen van het Meander College! Deze sportieve en 
gezellige reis mag je natuurlijk niet missen! 
We kunnen ons echter voorstellen dat je eerst wat meer informatie wilt hebben voordat je je inschrijft. 
 
De volgende punten zijn belangrijk om te weten: 

 De reis is bestemd voor leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 van het Meander College. 

 Leerlingen die nog niet eerder mee zijn geweest met de MEANDER Wintersportreis hebben voorrang. 

 Bij meer dan 41 aanmeldingen zal er geloot worden. 

 De reis zal plaatsvinden van dinsdag 18 februari t/m zondag 23 februari 2020 in Oostenrijk. Vertrek dinsdagavond 
en terug op zondagochtend. De reis valt in de voorjaarsvakantie. 

 We zullen reizen met 1 bus. 

 Je kunt kiezen voor skiën of snowboarden. 

 Wij organiseren deze MEANDER Wintersportreis in samenwerking met Huski, dit is een bedrijf gespecialiseerd in 
reizen voor scholieren. 

 Er gaan drie docenten mee vanuit het Meander College. 

 Het zal deze reis voor leerlingen verboden zijn om alcohol te nuttigen!! Dit om de nadruk te leggen op het 
karakter van de reis: een sportieve vakantie! 

 De kosten zullen tussen de €445,- en de €495,- liggen (inclusief: 4 dagen les, vervoer, accomodatie op basis van 
halfpension, materiaal, trui en reisverzekering). 

 Tijdens de voorinschrijving zal een aanbetaling van €100,- voldaan moeten worden. Het overige bedrag moet 
uiterlijk 10 januari overgemaakt zijn. Het is eventueel mogelijk om in termijnen te betalen. 

 De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de leerling. Dus NIET bij de docenten of de school. Uiteraard 
doen wij ons uiterste best om de organisatie vlekkeloos te laten verlopen.  

 
 

INSCHRIJVING MEANDER  Wintersportreis 
Wanneer: In de 2e pauze op maandag 7, woensdag 9 en vrijdag 11 oktober. 
Waar:  Op Noord 2 
Wat: Inleveren bijgevoegd inschrijfformulier én contante aanbetaling van €100,- 
Wie: Leerlingen van het Meander College klas 4, 5 en 6  
 
Let op 1: Zonder €100,- mag je je niet inschrijven. 
Let op 2: Zonder volledig ingevuld formulier of zonder handtekening van je ouder(s)/verzorger(s) mag je je niet 

inschrijven.  
Let op 3: Op 11 oktober is je inschrijving definitief en is er geen teruggave van €100,- meer mogelijk. (Bij te veel 

aanmeldingen wel geld retour.) 
 

WEES ER OP TIJD BIJ WANT VOL=VOL! 
 

Voor vragen kun je uiteraard altijd bij een van onderstaande docenten terecht. 
 
Met sportieve groet,  
 
mevr. M. Kamp 
mevr. M. Kroes 
dhr. D. Schregardus 



 
 

Inschrijfformulier 

Meander Wintersportreis 
 

 
 
 
  Naam:  ____________________________________________ 

 

  Klas:          ____________________________________________ 
 

  Ik heb   _______ dagen ski-ervaring  
 
  Ik heb   _______ dagen snowboardervaring  

 

  Ik wil graag:  skiën/snowboarden * 
 
 
 

 
Datum: .... - .... -2019 
 
Handtekening ouder/verzorger:  Handtekening leerling: 
 
 
............................................   ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 


