
 

 

 

Beste ABO – cursist, 

Beste ouder(s), verantwoordelijke(n) 

 

Elk jaar wordt er voor de ABO-cursisten van onze school een pedagogisch-educatieve reis naar 

Londen georganiseerd. Voor de leerlingen is dit een unieke kans om kennis te maken met één 

van dé wereldsteden en de zo typische Britse cultuur. Bovendien vormt die reis een hoogtepunt 

in het laatste jaar van de schooltijd. Voor ons leerkrachten is het elk jaar weer een uitdaging 

om kort voor de definitieve “afzwaai” een beetje van onze passie voor deze overweldigende 

stad aan onze leerlingen mee te geven in een sfeer van vriendschap en goede 

verstandhouding.  

Deze reis is gepland van maandag 25 mei tot en met woensdag 27 mei 2020. We starten de 

driedaagse in het uitgestrekte park van Greenwich en zijn befaamde Greenwich Meridian. Bij 

Greenwich Pier nemen we de boot en varen op de Thames London binnen met de Tower 

Bridge als toegangspoort. Te voet beleef je een stad intens. Zo verkennen we het politieke hart 

van de stad met Parliament Square, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace. 

Daarnaast staat ook de City of London, het historische en financiële hart van Londen op het 

programma met de Tower, London Bridge, maar ook met de indrukwekkende moderne 

architectuur.  

Er wordt ook een keuzeprogramma aangeboden en daarbij staan op het menu Madame 

Tussauds, het befaamde wassenbeeldenmuseum, Stamford Bridge, het bekende 

voetbalstadion van Chelsea, The Mandir Hindu Temple, de grootste hindoetempel van 

Europa, gevolgd door een bezoek aan het Wembley Stadion en Harrods, het prestigieuze 

winkelcentrum.  

En dat Londen ook ‘s avonds leeft, zien we op Piccadilly Circus, een bruisende smeltkroes van 

culturen met een gezellige sfeer van straattheater en optredens. 

Deze pedagogisch-educatieve uitstap kadert in en is het sluitstuk van een reeks 

buitenschoolse activiteiten die een essentieel onderdeel vormen van het totale 

opvoedingsproject dat onze school aanbiedt. Tijdens deze educatieve reis is er een duidelijk 

evenwicht tussen inspanning en ontspanning en moet er dus ook met de geboden vrije tijd 

verstandig omgesprongen worden. Zo moeten de deelnemers aan de reis in staat zijn hun 

verantwoordelijkheid op te nemen tijdens de middag- en avondmalen die de 2de dag 

mogelijks geen groepsgebeuren zijn. Voor alle andere activiteiten is er constante begeleiding 

door de leraars. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Een groepsreis levert vaak een aantal interessante kortingen op, wat niet wegneemt dat 

reizen toch een behoorlijke hap uit het budget betekent. Toch durven wij beweren dat onze 

jarenlange ervaring garant staat voor een rijk gestoffeerde Londentrip die individueel voor de 

door ons aangeboden prijs niet realiseerbaar is. De totale kostprijs voor deze verzorgde 

excursie wordt geraamd op € 250. 

 

Hierbij zijn inbegrepen: 

• vervoer naar Londen, metrotickets 

• 2 overnachtingen met ontbijt, alle maaltijden en enkele traktaten 

In de kostprijs is niet begrepen:  

• een eventuele betalende keuzeactiviteit 

De voorbije klaaskoekenactie kon al zorgen voor een mooie spaarrekening. In maart houden 

we onze 2e Berlijnse bollen kaarting waar de leerlingen ook een centje kunnen aan 

verdienen. De betaling gebeurt via factuur en de gespaarde centjes  worden telkens in 

mindering gebracht op de factuur. 

Aangezien boekingen van verblijf en vervoer voor een groep nu al nodig zijn vragen wij een 

voorschot van € 80 te betalen voor 2 december. Gelieve over te schrijven op 

rekeningnummer BE19 7765 9200 1912 met vermelding voorschot londenreis ABO en de naam 

van de cursist. Cash betalen kan ook. De verdere verrekening gebeurt via factuur. 

Bij annulatie kunnen wij het voorschot niet terugbetalen. Als school hebben wij steeds het 

recht  de deelname tot de reis te ontzeggen, dit zonder teruggave van het voorschot. 

 Wij raden u ook aan inlichtingen te nemen bij uw ziekenfonds betreffende de (gedeeltelijke) 

terugbetaling van meerdaagse schoolreizen. Indien hiervoor een attest vereist is, zijn wij 

graag bereid dit te voorzien na betaling. 

Mogen wij u vragen het bijgevoegd TOELATINGSFORMULIER, ingevuld en ondertekend, aan 

mevr. Kelly Roobroeck af te geven als garantie voor uw inschrijving ten laatste op 2 

december. 

 

 



 

 

 

 

Geachte ouders, wij zijn er van overtuigd dat wij dankzij een nauwgezette voorbereiding en 

het enthousiasme van alle betrokkenen de ABO-leerlingen opnieuw een onvergetelijke 

driedaagse  kunnen aanbieden. Wij garanderen u een uiterst verzorgde reis en hopen dan 

ook te mogen rekenen op uw steun en enthousiasme. Bij het begin van het derde trimester 

krijgen de leerlingen een gedetailleerd reisprogramma en alle praktische informatie. 

Met vriendelijke groeten,  

Het ABO-team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOELATINGS- EN INSCHRIJVINGSFORMULIER  

"LONDENREIS ABO - 2019 – KOUTER KORTRIJK" 

Parental authorisation for a stay abroad  

ONDERGETEKENDE.......................................................................................... 

VADER/MOEDER/VERANWOORDELIJKE van:.................................................................... 

GEBOORTEDATUM: .......................................................  

geeft zijn/haar zoon/dochter de toelating om mee te reizen naar Londen op 25, 26 

en 27 mei 2019 en ontslaat de organisatoren van alle verantwoordelijkheid voor 

ongevallen die zich zouden kunnen voordoen bij activiteiten die niet door de 

organisatoren ingericht of toegelaten werden.  

Precies omdat een meerdaagse schoolreis zo waardevol is, willen we deze 

organisatie niet onder druk laten plaatsen. Wie het groepsgebeuren stoort, door bv. 

drankmisbruik of de groep of begeleiders ernstig stoort of belet normaal te 

functioneren of niet ingaat op de vraag om de nachtrust van de deelnemers te 

respecteren, mag zich aan een duidelijke reactie vanwege de begeleiders, de 

uitbaters van het logies en zelfs de eigen groep verwachten.  

Dat hierbij sanctionerend opgetreden wordt, ligt voor de hand: van maatregelen 

achteraf tot een vervroegde terugkeer (op kosten van de overtreder) naar huis. We 

rekenen allemaal op het besef van verantwoordelijkheid voor iedereen van de 

groep om het zover niet te laten komen.  

Wie deze inschrijving annuleert, kan niet rekenen op volledige terugbetaling. Bij 

reservatie moeten immers voorschotten en tickets betaald worden.  

ADRES 

STRAAT/NR........................................................................ 

POSTNR/GEMEENTE:............................................................................................ 

TEL.: ....................................... GSM ouders: (in geval van nood)..................................  

Handtekening ouder/ verantwoordelijke 


