
Werkweek 2019

17 juni t/m 20 juni Berlijn



Programma

1.Reiskundig
2.Generator Hostel Prenzlauer Berg
3.Het programma
4.Beheersen van risico’s
5.Belangrijke informatie voor ouders en leerlingen.



Reiskundig
Reiskundig is gespecialiseerd in het organiseren van 
schoolreizen, studiereizen en werkweken.

Waarom Reiskundig?

• Expertise

• Persoonlijk en betrokken

• Eerlijke transparante prijzen

• Gemak en comfort

• Zeker en veilig

• Uitstekende service



Generator Prenzlauerberg

Contactgegevens Generator Hostel

•STORKOWER STRASSE 160, Berlin, GERMANY, 10407 
•+49 (0)30 408 189000
•ask.prenzlauerberg@generatorhostels.com
•Website Generator Prenzlauerberg

Inclusief

• Bedlinnen
• Wifi
• Handdoeken
• Ontbijt

https://maps.google.com/?q=STORKOWER-STRASSE-160-Berlin-10407-GERMANY
tel:+49 (0)30 408 189000
mailto:ask.prenzlauerberg@generatorhostels.com
https://generatorhostels.com/destinations/berlin/prenzlauer-berg?utm_source=google-my-business&utm_medium=organic&utm_campaign=hostels
https://www.google.nl/maps/place/Generator+Hostel/@52.52971,13.4381005,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47a84e70f2b1d5d9:0xee5de79c9b7faeb3!8m2!3d52.52971!4d13.45561


Het programma Maandag

07:30 Vertrek per touringcar

12:00 Korte stop bij voormalige grensovergang

14:30 Aankomst accommodatie

15:45 Met de bus naar Alexanderplatz voor een stadswandeling

17:30 Diner bij Vapiano’s

20:00 Bezoek aan Brandenburger Tor

21:00 Met OV terug naar hostel



Het programma Dinsdag
07:30 Ontbijt in hostel

09:00 Vertrek met touringcar naar Kulturbrauerei

10:00 Start fietstour Berlin on Bike

13:00 Einde fietstour. Lunchen op eigen gelegenheid

14:00 Met touringcar naar Kurfürstendamm.

14:30 Vrije tijd Kurfürstendamm.

17:00 Diner bij Kurfürstendamm. Zakgeld van docent.

19:00 Met de touringcar terug naar het hostel.



Het programma Woensdag

07:30 Ontbijt in hostel

Ochtend
Groep 1 Sachsenhausen
Groep 2 Street Art Tour

Middag
Groep 1 Street Art
Groep 2 Sachsenhausen

Avondprogramma
D-light Disco of bowling



Het programma Donderdag

07:30 Ontbijt in hostel

09:00 Uitchecken

10:00 Vertrek uit Berlijn

11:00 Tussenstop Potsdam

13:00 Vertrek richting Losser

20:00 Aankomst Losser



Begeleiders werkweek

Team Buitenlandse Excursie 2017-2018

3T1 Johan Ak Rachel Schulten

3T2 Joeri Wigger Rieneke Woelderink

3T3 Mark Schasfoort Ingrid Droste

3T4 Dennis Brugman Patricia Strohm

Extra: Richard Engbers

Naam reisleider: Mark Schasfoort
Emailadres: m.schasfoort@twentscarmelcollege.nl
Telefoonnummer: 0614346401 

mailto:m.schasfoort@twentscarmelcollege.nl


Beheersen van risico’s

• Veiligheid van collega’s en leerlingen heeft altijd prioriteit en de 
organisatoren zullen dit altijd zorgvuldig afwegen.

• Tijdens het samenstellen van het programma hebben wij al 
diverse afwegingen gemaakt (keuze hotel en programma 
onderdelen.)

• Als ouder willen wij u ook vragen om zorgvuldig te zijn op het 
verstrekken van de juiste informatie. (Actiepunten ouders).

• School heeft een calamiteitenteam samengesteld en dit team zal, 
indien nodig, door de directieleden worden aangestuurd.

• Leerlingen en ouders dienen akkoord te gaan met de voorwaarden 
voor de werkweek. Inschrijven = deelnemen!



Actiepunten voor ouders en leerlingen

• Inschrijven via de link verstuurd op 
• Betaling via Ideal (ineens) of incasso

Aanmelding werkweek

* Indien betaling lastig is -> contact leggen met mentor
School heeft contacten met Stichting Leergeld.

Verstrekken van gegevens

• Protocol (zie volgende sheet) inleveren bij de mentor met 
handtekening van ouders en leerling.

• Kopie van ID / Paspoort inleveren bij de mentor.
• Bijzonderheden over medicijngebruik en voedsel(allergie) 

doorgeven bij de mentor.

Voorbereiding werkweek

• Afsluiten van een (doorlopende) reisverzekering en 
annuleringsverzekering door ouders.

• Zakgeld voor de leerling tijdens de werkweek



Protocol en kopie ID inleveren bij mentor
Veilige kopie identiteitsbewijs

U moet bijvoorbeeld uw BSN afdekken of 
doorstrepen. Een veilige kopie van uw 
identiteitsbewijs maakt u zo:

•Maak in de kopie uw BSN onleesbaar, ook 
in de cijferreeks onderaan.

•Schrijf in de kopie dat het een kopie is.

•Schrijf in de kopie voor welke instantie of 
welk product de kopie is bedoeld.

•Schrijf in de kopie de datum waarop u de 
kopie afgeeft.


