
 

   

 

 
 

 
 
Aan alle leerlingen die meegaan op profielexcursie en diens ouder(s)/verzorger(s) 

 
Oldenzaal, 27 maart 2019 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  
 
Zoals u weet, neemt uw zoon/dochter van 10 tot en met 12 april deel aan een profielexcursie en net 

als in voorgaande jaren het geval was, doen we onze uiterste best de excursie goed en vooral veilig 
te laten verlopen. Onze ervaring is dat het verloop van de excursies positief wordt beïnvloed, wanneer 
vooraf afspraken en het uitspreken van verwachtingen met u worden gedeeld. 
 
Voor vertrek was er op 25 maart een informatiebijeenkomst voor ouders gepland. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben de begeleiders u geïnformeerd over het excursieprogramma en zijn ze met u in 

gesprek gegaan over regels, afspraken en verwachtingen.  

 
Het Twents Carmel College locatie De Thij kent een protocol voor reizen en excursies. Wij willen 
zowel de leerlingen als de ouders wijzen op de regels en afspraken die in dit document staan 
beschreven. Het protocol is te vinden met onderstaande link:  
https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_De_Thij/Regelingen/18060
4_Protocol_reizen.pdf 

 
In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de onderstaande tekst uit het protocol:  
Tijdens schoolactiviteiten, waaronder ook de excursies en (buitenland-)reizen, zijn roken, gokken en 
het gebruik van alcoholische dranken en drugs verboden. Wanneer leerlingen afspraken niet 
nakomen of regels overtreden, is het aan de begeleiders om naar welbevinden hierin op te treden. 
Een excursie of (buitenland-)reis kan bij grensoverschrijdend gedrag van een leerling leiden tot een 
vervroegd beëindigen van de reis of excursie voor de desbetreffende leerling. Dit laatste gebeurt 

altijd in overleg met de schoolleiding en desbetreffende ouder(s)/verzorger(s).  
 
In het geval van de onderhavige profielexcursies willen we hieraan toevoegen dat begeleiders kamers 
controleren, wanneer er een vermoeden bestaat van het in bezit hebben van alcoholische dranken 

en/of drugs. Vanzelfsprekend hopen we dat het nemen van bovenstaande maatregelen niet aan de 
orde zal zijn. Wij willen u als ouder(s)/verzorger(s) vragen met uw zoon/dochter in gesprek te gaan 

over het belang en de noodzaak bepaalde basisregels na te leven en afspraken met de begeleiders 
na te komen.  
 
Wij gaan er als school vanuit, dat de profielexcursies in een positieve, gezellige en harmonieuze sfeer 
verlopen. Dat neemt niet weg dat we u verzoeken deze brief te ondertekenen, zodat we er zeker van 
zijn dat u en uw zoon/dochter kennis hebben genomen van de regels en afspraken. Graag ontvangen 
wij de onderstaande verklaring uiterlijk 5 april ondertekend terug. Uw zoon/dochter kan het formulier 

overigens inleveren bij 2.20. 
 
Met vriendelijke groet,  
Reisbegeleiders profielexcursies 

 

 
Naam leerling: __________________________________________________________________ 
 

Klas: __________________________________________________________________________ 

 
S.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is: Ameland / Berlijn / Parijs 
 
Wij zijn op de hoogte van de inhoud van het ‘protocol (buitenlandse) reizen en excursies’.  
 
Handtekening leerling:  
 

 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s) voor gezien en akkoord:  

 

https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_De_Thij/Regelingen/180604_Protocol_reizen.pdf
https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_De_Thij/Regelingen/180604_Protocol_reizen.pdf

