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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,   

Hoewel de besmettingen nog lang niet zijn verdwenen, zijn de vooruitzichten wat betreft 

de Corona maatregelen in het komende schooljaar op dit moment gunstig. Dat betekent 

dat wij mogelijkheden zien voor de Horecareis. Deze staat voor aankomend schooljaar 

gepland van maandag 28 maart t/m donderdag 31 maart 2022. 

Vrijdag 1 april (geen grap) zijn de leerlingen vrij.  

Tijdens deze week bezoeken we met de leerlingen verschillende bedrijven die te maken 

hebben met het vak Horeca en bakkerij (veelal met proeverijen).  

Daarnaast wordt elke avond afgesloten met een ontspannend programma (o.a. bioscoop 

en bowling) en gaan we een dag op survival in de Franse Ardennen.   

Het doel van deze studiereis is om je meer te verdiepen in de vakken Horeca, bakkerij en 

recreatie ,elkaar nog beter te leren kennen en met elkaar zorgen voor een goede sfeer. 

Er wordt tijdens deze reis dan ook veel van de leerlingen verwacht. 

Een reisschema en verdere (uitgebreide) informatie zullen later worden verstrekt. 

Kosten:                                                                                                                                                  

De kosten voor deze reis zijn begroot op € 320 all-in. Dit bedrag is inclusief vervoer, het 

verblijf en de toegangsprijzen voor de excursies. Er wordt ook ontbijt, lunch en diner ver-

zorgd. De leerlingen moeten wel zelf zorgen voor een lunchpakket op de dag van vertrek. 

 U dient desgewenst zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering en/of reisverzeke-

ring. Leerlingen kunnen alleen mee met de horecareis als de ouder(s)/ verzorger(s) bij-

gaand formulier invullen, ondertekenen en inleveren bij dhr. Moinat voor 12 oktober 

2021. 
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De betalingswijze   

Als u niet in de gelegenheid bent om het bedrag ineens te voldoen, kunt u gebruik maken 

van de mogelijkheid om in termijnen te betalen. U kunt vanaf 1 november storten op on-

derstaand rekeningnummer. 

Alle betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan naar:   

ING-bank rekeningnummer: NL38INGB0655015310    

T.n.v. Hubertus & Berkhoff Amsterdam   

o.v.v. Horecareis 2022, naam leerling en klas    

In bijzondere gevallen kunt u voor de €320,- (of een deel daarvan) een beroep doen op 

het sociaal fonds van Gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam 

Per 1 augustus 2021 is de wet “Vrijwillige ouderbijdrage” aangepast. Hierin staat dat alle 

leerlingen mogen deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de school, 

ook wanneer de kosten van de activiteit niet betaald worden. De Hubertus & Berkhoff is 

het eens met het standpunt dat alle leerlingen deel moeten kunnen nemen aan de activi-

teiten ondanks de financiële situatie thuis. 

 De Hubertus & Berkhoff hecht veel waarde aan de activiteiten die georganiseerd worden, 

zodat leerlingen ook ervaringen op doen buiten het klaslokaal en/of de mogelijkheid heb-

ben tot verdieping of verbreding van de lesstof. We gaan ervan uit dat de ouder(s)/ver-

zorger(s) dit belang ook inzien en ook betalen voor de activiteiten als dit redelijkerwijs 

mogelijk is. De overheid komt de scholen financieel niet tegemoet met het ingaan van 

deze wetswijziging. Vandaar dat De Hubertus & Berkhoff heeft afgesproken dat er mini-

maal 90% van de deelnemers van de HBR reis daadwerkelijk moet betalen om deze week 

door te kunnen laten gaan.  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de overheid: https://www.rijks-

overheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-inhet-onderwijs 

 

Na het bericht van definitieve deelname is het helaas niet meer mogelijk om bij afzegging 

het inschrijfgeld terug te ontvangen zonder een duidelijk bewijs van overmacht.                                                                                                                        

Ook houdt de directie zich het recht voor om leerlingen te weigeren om mee te gaan met 

deze reis. In het uitzonderlijke geval dat dit voorkomt, zal deze beslissing altijd aan ouder 

en leerling worden toegelicht.   

Uiteraard worden alle betalingen teruggestort als blijkt dat door Coronamaatregelen of 

het niet behalen van 90% van de reissom deze reis niet mogelijk is 

Wilt u zo vriendelijk zijn het bijgaande formulier voor maandag 12 oktober in te (laten) 

leveren bij dhr. Moinat. 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/scholierenvergoeding-aanvragen/


 

 

 

 

 

Inschrijfformulier Hubertus en Berkhoff HBR reis 2022 

Ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………………  

Kruis aan: 

 Wil graag mee met deze reis 

 Wil niet mee met deze reis  

 Overig nl.……………………………………………..  

Overige informatie (dieet, allergieën, medicijnen): 

Privacy: Om de HBR reis te kunnen organiseren en er een geslaagde week van te maken 

hebben wij verschillende gegevens nodig. Hieronder een overzicht van de gegevens die 

verzameld worden en wat we er mee gedaan wordt. 

Welke gegevens   Doel ervan Betrokkenen  Akkoord  

Naam, klas, e-mail 

en bankgegevens. 

Ontvangen reiskos-

ten & retourneren 

restbedrag 

Financiële admi-

nistratie Hubertus 

& Berkhoff 

Ja/nee 

Naam & geboorte-

datum, allergieën & 

dieet 

Reserveren reis  Reisbureau, accom-

modatie, organisa-

ties activiteiten. 

Ja/nee 

Naam, uitspraken, 

foto- en videoma-

teriaal  

Vastleggen en de-

len van leuke, 

stoere en hilarische 

momenten  

Hubertus & Berk-

hoff Social media 

(o.a. Facebook, In-

stagram) 

Ja/nee 

 

 

Datum ……………………………………. Handtekening ………………………………………………………. 

 

Dit formulier graag uiterlijk maandag 12 oktober ingevuld en ondertekend inleveren 

bij dhr. Moinat. Inleveren per e-mail of uitgeprint 

 

Organisatie studieweek 2022 

Dhr. Moinat. 06-30386449 

m.moinat@hubertusberkhoff.vova.nl 

mailto:m.moinat@hubertusberkhoff.vova.nl

