Inschrijfformulier VHL Uitwisseling met Spanje
ma 11/03 t/m za 16/03 2019 Leiderdorp
do 9/05 t/m di 14/05 2019 Barcelona

Uiterlijk donderdag 15 november inleveren bij mevrouw Kasper (kan ook in postvakje)
Naam (leerling):

………………..……………………………………………………..…..

Klas:

………………………………………

Geboortedatum:

…………………................................

Adres:

………………………………………………

Postcode:

………………………………………………

Plaats:

………………………………………………

Tel.nr. leerling:

………………………………………………

Emailadres ouder/verzorger: ………………………
Naam ziektekostenverzekering: ………………………

Polisnr.: ……………………

Maat T-shirt: XL / L / M / S (Omcirkel wat van toepassing is)

In te vullen door je ouder(s) / verzorger(s)
Gebruikt uw zoon / dochter medicijnen? Zo ja,
welke?……………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft uw zoon / dochter een speciaal dieet? Zo ja,
welk?……………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Zijn er nog andere dingen die wij moeten weten?
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………..
Hierbij ga ik akkoord met de opgestelde gedragscode (zie ommezijde) en verklaar ik op de
hoogte te zijn van de informatie op de website (zie de downloadbare documenten op
www.vhl.nl/leiderdorp/spaans/). Tevens zal ik 425 euro overmaken voorafgaand aan de
sluitdatum (1 januari 2019) via de factuur die per e-mail verzonden zal worden.
Handtekening ouder / verzorger

Handtekening leerling

…………………………………

……………………….

N.B.: De organisatie behoudt het recht een leerling niet toe te laten als deelnemer, bijvoorbeeld omdat er
teveel aanmeldingen zijn.

Onze regels
We hebben er voor gekozen een gedragscode op te stellen voor zowel de
Nederlandse als de Spaanse leerlingen. Deze afspraken zijn als volgt:
The Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp and the IES Poeta Maragall Barcelona
agree on the following code of conduct:
The students:
•
•
•
•
•

Refrain from using alcohol, tobacco or drugs
Obey the teachers’ instructions
Stick to the rules and agreements within the host family
Will contact their host parents first in case of calamities, then their own
teachers and after that their own parents (in this order please).

Parents:
•
•
•
•
•

Take care of their guests as if he/she were their own child.
Apply the same rules to their guests as to their own child.
Are responsible for their guests within the home situation.
Warn the teachers when calamities occur.
Ensure that students can safely return home during the evening hours.

The teacher:
•
•
•

Is responsible for the students within the school programme and during the trip
abroad.
Makes sure that when problems occur in the guest families, they are dealt
with, and keeps in touch with the parents at home.
calls for medical assistance if necessary and supports a student whenever
possible.

