
Contract excursies

Nieuwegein, 6 maart 2007

Aan alle Space-week-gangers en hun ouders

Geachte ouders, beste meisjes en jongens,

We doen onze uiterste best de Spaceweek goed en vooral ook veilig voor iedereen te laten
verlopen. Georganiseerde veiligheid valt weg indien zelfverantwoordelijkheid ontbreekt. Die
zelfverantwoordelijkheid is dus voor alle deelnemers een eerste vereiste. Onder
zelfverantwoordelijkheid verstaan we niet “ik maak dus zelf wel uit wat ik doe”, maar
nadrukkelijk wel “ik neem het op me te gedragen volgens de regels”.
De regels zijn niet veel anders dan de regels die ook thuis en op school het gewone leven
structuur geven. Bijkomende regels worden door de werkweekbegeleiders duidelijk
aangegeven.
Vooral op één regel willen we nadrukkelijk de aandacht vestigen: het is strikt verboden enige
vorm van drugs mee te nemen of te gebruiken; het is tevens strikt verboden alcoholische
dranken mee te nemen of ter plaatse aan te schaffen; een pilsje of een glas wijn wordt alleen
in bijzijn van en met toestemming van de leiding genuttigd.
Bij elke vorm van wangedrag wordt de betreffende leerling (en daarmee zijn ouders)
verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen en de kosten. Bij ernstig wangedrag (en daaronder
valt altijd inbreuk op de drugs- en drankregel) wordt een leerling onmiddellijk naar huis
gestuurd, zonder begeleiding van school en op eigen kosten, nadat de ouders en de school
hiervan in kennis zijn gesteld.
Het bovenstaande is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen, met name aan een beperkte
groep leerlingen die met de gedachte zouden kunnen spelen dat grenzen verleggen altijd en
overal bij het spel hoort. Niet, dus…!
Graag ontvangen wij de onderstaande verklaring vanavond ondertekend terug. Van diegenen
die perse niet aanwezig konden zijn, verwachten wij de ondertekende verklaring binnen een
week terug bij de sectorassistente.

Met vriendelijke groet,

De sectordirectie


Naam: …………………………………………………………….. Klas: …………………

Space-week bestemming: ……………………………………………………………………

Ik heb begrepen dat ik me aan de regels moet houden. Dat zal me wel lukken!

Handtekening leerling: ………………………………………………………………………

Handtekening ouder(s) voor gezien en akkoord: …………………………………………...


