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De ouDers/verzorgers...
1. staan hun kind toe deel te nemen aan het 

internationaliseringsprogramma van het 
Emmauscollege;

2. staan de uitwisselingscoördinatoren toe hun kind in te 
delen bij een internationaliseringsproject en zullen die 
indeling accepteren; 

3. leveren een verplichte financiële bijdrage aan de 
kosten voor het project (de kosten zijn op blz. 6 van 
deze gids vermeld) en betalen die binnen de door de 
school voorgeschreven termijn; 

4. verplichten zich er toe in het geval van annulering 
alle kosten te dragen die voor hun kind zijn gemaakt 
en nog moeten worden gemaakt in verband met 
de uitwisseling. Onder annulering verstaan we de 
terugtrekking van een leerling uit het project, op 
eigen initiatief of dat van de ouders/verzorgers, om 
welke reden dan ook, na een termijn van veertien 
dagen na het bekendmaken van de groepsindeling. 
Ouders kunnen desgewenst een annuleringsverzekering 
afsluiten;

5. aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
en het welbevinden van hun gast;

6. oefenen toezicht uit op hun gast en geven hun gast 
leiding met inachtneming van de in deze verklaring 
geformuleerde regels;

7. staan de bijeenkomst van een groep leerlingen in hun 
woning of op hun terrein alleen toe als zij daarover 
de leiding vooraf hebben geïnformeerd, de in deze 
verklaring geformuleerde regels respecteren en 
handhaven, zelf aanwezig zijn en actief toezicht 
houden; 

8. verschaffen hun gast onderdak, ontbijt, lunchpakket 
en een warme maaltijd (tenzij in het programma 
anders is voorzien);

9. zorgen voor vervoer van en naar school en dragen 
daarvoor de kosten. Indien de zoon of dochter met de 
fiets naar school gaat, kunnen zij ook de gast met de 
fiets naar school laten gaan; in dat geval zorgen de 
ouders dat er voor de gast een veilige fiets beschikbaar 
is waarvan remmen en verlichting naar behoren 
werken;

10. zorgen ook voor een goede fiets voor hun gast wanneer 
die nodig is voor een fietstocht;

11. zien er op toe dat hun gast alleen in het gezelschap 
van hun zoon of dochter uitgaat;

12. zien er op toe dat hun kind en (of) hun gast geen 
alcohol of drugs bezitten en/of gebruiken; 

13. informeren de leiding wanneer hun gast zich niet aan 
de regels houdt;

14. informeren de leiding wanneer hun gast ziek is;
15. stellen de leiding onmiddellijk op de hoogte wanneer 

hun gast een arts moet bezoeken;
16. zien er op toe dat hun gast en hun kind voor 23.00 uur 

thuis zijn. Ouders mogen desgewenst een uitzondering 
maken voor de vrijdag- en/of zaterdagavond wanneer 
de gasten dan aanwezig zijn. Dan moeten de kinderen 
voor 1.00 uur thuis zijn;

17. staan hun kind toe om in de vrije tijd in het 
dagprogramma en in de vrije tijd in de avonduren 
aan activiteiten deel te nemen in het gezelschap 
van leeftijdgenoten maar zonder het toezicht van 
volwassenen;

18. verzorgen voor hun kind tijdig een reisdocument dat 
geldig is voor de te bezoeken landen;

19. geven de gastouders en/of begeleidende docenten 
toestemming om alle noodzakelijke maatregelen 
te nemen in het geval van acute medische- of 
gezondheidsproblemen;

20. accepteren van de leiding sancties en ordemaatregelen 
ten aanzien van hun kind wanneer dat zich naar 
het oordeel van de reisleiding misdraagt of heeft 
misdragen; 

21. aanvaarden dat bij (gedeeltelijke) uitsluiting van 
hun kind wegens wangedrag de school geen geld zal 
restitueren; 

22. accepteren dat wanneer hun kind tijdens de 
buitenlandse reis in ernstige mate de regels overtreedt 
(naar het oordeel van de leiding) hun kind op eigen 
gelegenheid en op kosten van de ouders naar huis 
wordt gestuurd;

23. staan de begeleiders toe de voor de indeling en 
matching noodzakelijke gegevens te verzamelen 
en te delen met de collega’s van de partnerschool 
(gedetailleerde informatie vindt u bij het formulier); 

De leerlingen 
24. accepteren dat zij worden ingedeeld door de 

internationaliseringscoördinatoren.
25. nemen de verantwoordelijkheid op zich voor het 

welbevinden van hun gast;

vERKLARING
Door dit blad te ondertekenen verklaren de deelnemer en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) zich akkoord 

met de voorwaarden die op de voor- en achterzijde van dit blad zijn afgedrukt. Deze voorwaarden 
gelden voor deelname aan een uitwisselingsproject van het Emmauscollege vanaf het moment van 

inleveren van dit formulier tot het einde van het schooljaar 2019-2020

voorwaarDen voor Deelname aan uitwisselingsprojecten van het emmauscollege te rotterDam

Lever deze verklaring in bij dhr. Jongeneel of in zijn postvak (JOG).  
Teken vóór 8 oktober in voor de internationalisering op 

www.emmausinfo.nl/intekenformulier.html

$
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Ik neem graag deel aan het uitwisselingsproject en ga mij aan de op dit formulier beschreven voorwaarden houden.

Leerlingnummer                  Naam leerling                                               Handtekening leerling                      

.............................       ...............................................           ......................................  

Ik ga akkoord met de voorwaarden die op dit formulier zijn beschreven en zal er op toezien dat mijn zoon/dochter en 
de buitenlandse gastleerling(en) zich aan deze voorwaarden houden.
Wij verlenen het Emmauscollege en de reisbegeleiders toestemming om de voor de indeling en matching noodzakelijke 
gegevens te verzamelen en te delen met de begeleiders van de partnerschool (zie digitaal intekenformulier).  

Naam ouder/verzorger                     Handtekening                       Plaats / Datum

........................................       ...........................            ..................................................  

26. accepteren het gezag van de Nederlandse en 
buitenlandse begeleidende docenten en andere 
begeleiders, volgen hun aanwijzingen op en voeren 
hun instructies uit;

27. voeren zowel de vakopdrachten als de algemene 
opdrachten naar behoren uit; 

28. spreken de voertaal in het bijzijn van hun gast(en);
29. begeleiden hun gast naar school zodat zij op de 

afgesproken tijd aanwezig zijn en komen hen weer 
ophalen als het dagprogramma is afgelopen; 

30. volgen - buiten de dagen dat zij deelnemen aan 
excursies - de lessen op school volgens het normale 
lesrooster;

31. houden hun huiswerk bij en halen gemiste lessen op 
eigen initiatief in;

32. gaan niet mee met een excursie op de dagen dat 
zij toetsen hebben - tenzij zij met de docent en/of 
afdelingsconrector ruim van te voren andere afspraken 
hebben gemaakt;

33. nemen aan alle verplichte onderdelen van het 
programma deel en zetten zich gedurende de gehele 
uitwisseling maximaal in;

34. beperken het uitgaan tot maximaal twee avonden;
35. zorgen dat zij en hun gasten uiterlijk 23.00 uur 

thuis zijn. Met toestemming van hun ouders kunnen 
zij een uitzondering maken voor de vrijdag- en/of 
zaterdagavond wanneer de gasten dan aanwezig zijn. 
Dan moeten de leerlingen en hun gasten uiterlijk 1.00 
uur thuis zijn;

36. kopen, bezitten of gebruiken geen alcohol;
37. kopen, bezitten of gebruiken geen drugs;
38. begeven zich niet op plaatsen waar drugs worden 

gebruikt, aangeboden of verhandeld;
39. roken niet tijdens het programma en niet op plaatsen 

waar roken hinder zou kunnen veroorzaken;
40. accepteren, wanneer zij zich naar het oordeel van de 

leiding misdragen, sancties of ordemaatregelen van de 
leiding (die tijdens de buitenlandse reis in het uiterste 
geval kunnen leiden tot een gedwongen terugkeer naar 
Nederland op kosten van de ouders);

$

informatie voor leerlingen en ouders

41. zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade, 
verlies of diefstal van hun documenten, kostbaarheden  
of bagage;

42. zijn zelfstandig aansprakelijk voor schade die 
zij veroorzaken; bijvoorbeeld in een bus, bij het 
gastgezin, in winkels, musea enz. Het is daarom 
raadzaam een WA-verzekering af te sluiten;

43. houden zich aan de schoolregels en de Nederlandse 
wet;

44. melden onregelmatigheden en bijzonderheden (zoals 
doktersbezoek, ziekte, problemen met de gast, 
wangedrag) zo spoedig mogelijk bij de leiding.

bovenDien in het buitenlanD...
45. stellen zich beschaafd en bescheiden op;
46. gedragen zich fatsoenlijk en maken geen misbruik van 

de gastvrijheid;
47. verdiepen zich in de gewoontes van het gastland en 

het gastgezin en passen zich daaraan aan;
48. zorgen dat hun gastgever niet op hen moet wachten;
49. zorgen dat ze op tijd op afspraken zijn;
50. gaan mee naar school op de tijden dat de ontvangende 

leerling les heeft;
51. jagen hun gastgever niet op onredelijke kosten;
52. oefenen geen druk op hun gastgever uit om uit 

te gaan, naar groepsgenoten te gaan of regels te 
overtreden;

53. houden zich aan de regels van de eigen en de 
ontvangende school, de Nederlandse wet en de wet 
van het gastland;

54. besturen in het buitenland geen motorrijtuigen (dus 
besturen bijvoorbeeld geen bromfiets, bromscooter, 
brommobiel of snorfiets);

55. liften niet en accepteren geen lift van mensen die 
geen lid zijn van het gastgezin tenzij daar met de 
familie en/of de begeleidende docenten vooraf 
afspraken over zijn gemaakt.

uiteraard verwachten we van de gasten hetzelfde gedrag!
je kunt dit formulier ook downloaden en afdrukken: 
www.emmausinfo.nl


