
 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, 18 juli 2022 

 

 

Aan:   Alle leerlingen van havo 5 

     en ter informatie naar de ouders 

 

Betreft: Cultuurreis Praag havo 5 

 

Beste leerling, beste ouder/verzorger, 

 

Graag informeren wij je over de cultuurreis naar Praag, die plaatsvindt van maandag 19 september t/m 

vrijdagochtend 23 september. In deze brief vind je de belangrijkste informatie met daarbij een globaal 

overzicht van de activiteiten, een veiligheidsprotocol en een retourformulier. Het retourformulier is bestemd 

voor je ouders(s)/verzorger(s) en moet op woensdag 31 augustus (je eerste schooldag) ingevuld en 

ondertekend worden ingeleverd in de rode brievenbus op Zuid 2.  

 

Locatie  

We overnachten in hostel A&O Prague Rhea, net buiten het centrum van Praag. Bij aankomst wordt er een 

diner geserveerd en iedere ochtend is er een ontbijtbuffet. Jullie verblijven in groepskamers.  

 

Tijden 

Maandag 19 september     - 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 
Donderdag 22 september   - 20.30 uur vertrek richting Zwolle     
Vrijdag 23 september     - 07.30 uur verwachte terugkomst in Zwolle (je bent de rest van de dag vrij) 
 

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 rondleiding 

door de Joodse wijk (door jullie zelf voorbereid en verzorgd) en een tweetal keuze-activiteiten. Bij de keuze-

activiteiten kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een bezoek aan een museum, de Praagse burcht of een 

sportieve activiteit. Je ontvangt binnenkort via Magister een uitnodiging om je hiervoor in te schrijven. In de 

week voorafgaand aan de reis ontvang je nog een programmaboekje met het precieze programma, 

belangrijke adressen en telefoonnummers. Deze krijg je ook op papier uitgereikt in de bus. 
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De paklijst  

O voldoende normale kleding 

O toiletartikelen 

O goede wandelschoenen 

O handdoeken  

O lunchpakket voor maandag 

O regenkleding 

O dag-rugzakje   

O flesje(s) water 

O pen en papier     

O geldig reisdocument 

O muntgeld voor toiletbezoek onderweg 

O zorgpas 

O evt. een beetje zakgeld  

O sportieve kleding/schoenen als je gaat 

 highropen 

 

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 en/of (soft)drugs. 

• 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 tijdens 

de meeste activiteiten bij je (je doet ook wel eens iets in kleinere groepjes) en is ook jouw eerste 

aanspreekpunt tijdens de reis. De groepsindeling wordt van tevoren bekend gemaakt.  

 

Calamiteiten en veiligheid  

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 

ouder(s)/verzorger(s).  
 
Het Meander College heeft een beleid ten aanzien van veiligheid van leerlingen en personeel. Wij 

organiseren bijvoorbeeld geen activiteiten in gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt, maar ook 

wordt stilgestaan bij risico’s zoals het verlies van spullen (identiteitskaart) en ongelukken. In het 

veiligheidsprotocol (zie hieronder) wordt beschreven welke maatregelen de school treft omtrent risico’s.  

De coördinator ter plekke, mevrouw Kamp, is in geval van calamiteiten bereikbaar op het mobiele nummer 

00 31 6 47 08 22 45. 

 

Mocht je nog vragen hebben, mail dan met ondergetekende of loop in het nieuwe schooljaar even binnen bij 

lokaal MK22. 

 

Hartelijke groet namens alle begeleiders en alvast heel veel plezier gewenst! 

 

Mevrouw M.M. Kamp, coördinator cultuurreis Praag 

De heer G. Kuper, teamleider havo 
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VEILIGHEIDSPROTOCOL 
Het Meander College organiseert al vele jaren (buitenlandse) reizen en excursies. Bij het plannen van de 

schoolreizen heeft de school keuzes gemaakt met betrekking tot het doel van de reis, de bestemming en het 

programma. Ook wordt stilgestaan bij de risico’s die een reis met zich meebrengt. Hierbij gaat het om allerlei 

soorten risico’s, zoals het verlies van spullen (zoals identiteitskaart), ongelukken, diefstal, een brand, maar 

ook terreuraanslagen. In dit protocol wordt aangegeven welke maatregelen de school treft omtrent deze 

risico’s. 

 

Vooraf te nemen maatregelen  

• Bij elke reis wordt één van de begeleidende docenten als “reisleider” aangesteld. De reisleider is de 

 contactpersoon voor de andere begeleidende docenten en voor de schoolleiding. 

• Elke begeleider heeft een lijst bij zich met alle deelnemersgegevens, waaronder medische condities en 

 gegevens van ouders/verzorgers. 

• Elke begeleider heeft de contactgegevens van de school en weet welk nummer hij/zij moet bellen in geval 

 van nood. Er is een contactpersoon voor de school met een telefoonnummer dat dag en nacht bereikbaar 

 is. 

• Telefoonnummers van de begeleiders zijn bekend zijn bij de administratie van de school, bij de directie en 

 bij het verantwoordelijke MT-lid. 

• Ouders geven via dit formulier schriftelijk toestemming voor deelname van hun kind aan de schoolreis;  

• Bij schoolreizen naar het buitenland heeft de verantwoordelijke teamleider de site van buitenlandse zaken 

 nagelopen op actueel reisadvies. Bij een negatief reisadvies wordt de reis afgezegd. Daarnaast worden 

 ouders en leerlingen op de hoogte gehouden van eventueel geldende inreisbeperkingen voor het land van 

 bestemming (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen).  

• Het programma, de spelregels, relevante adressen en telefoonnummers, worden verspreid onder de 

 betrokken ouders en leerlingen. Betrokken ouders stellen zich voor de aanvang van de reis op de hoogte 

 van dit programma. Bij vragen of bij het niet ontvangen van het programma nemen betrokken ouders 

 contact op met de verantwoordelijke afdelingsleider. 

 • Iedere begeleider weet welke leerlingen tot zijn of haar groep behoren en deze begeleider heeft indien 

 nodig ook contact met de ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen.  

 

Tijdens de reis   

• De algemene gedragsregels zijn met de leerlingen besproken.  

• Alle leerlingen zijn op de hoogte gesteld met welke begeleider zij contact op kunnen nemen als er iets is.  

• Van leerlingen wordt verwacht dat wanneer zij zonder begeleidend docent opdrachten moeten uitvoeren 

 of van vrije tijd mogen genieten, zij dit altijd in kleine groepjes doen en nooit alleen.    

• De begeleiders zijn vóór en tijdens de reis alert op lokaal en nationaal nieuws. 

 

Bij incidenten  

• Bij calamiteiten volgen de begeleiders een calamiteitenprotocol zoals dat op school is vastgelegd. 

 

Aansprakelijkheid  

Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven voor deelname aan deze reis en alle informatie over 

het programma en begeleiding hebben ontvangen, dragen zij ook de verantwoordelijkheid voor de houding 

en het gedrag van hun pupil tijdens de reis. Bij ernstige misdragingen (zoals het gebruik van alcohol) zal de 

begeleiding streng optreden en contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

