
 

 

 

Heemskerk, 1 april 2020 

 
Betreft: Schoolreizen mavo 3 2020, Parijs - Londen - Survival 

 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), beste leerlingen, 

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus hebben wij uit voorzorg besloten alle schoolreizen voor 
mavo 3 die in week 26 (di 23 juni t/m vr 26 juni 2020) gepland staan niet door te laten gaan. 

Onze leerlingen hebben lang naar deze schoolreis uitgekeken en wij begrijpen dat het niet doorgaan 
van de schoolreis tot grote teleurstelling leidt. De veiligheid van onze leerlingen en medewerkers 
stellen wij echter altijd voorop en daarin nemen wij vanzelfsprekend geen enkel risico. Wij 
vertrouwen op uw begrip daarvoor.  

In de afgelopen weken hebben we met de diverse reisorganisaties overlegd of de betreffende 
schoolreis verplaatst kon worden naar een ander tijdstip, mogelijk zelfs naar volgend schooljaar. Dat 
overleg was nog gaande.  

Echter, los van de organisatorische aspecten: het is op dit moment niet te voorspellen wat de 
consequenties van het virus zijn op de langere termijn. Niet voor ons, en niet voor u. Niet alleen 
hebben we te maken met maatschappelijke, sociale, financiële en economische gevolgen in 
Nederland, maar ook in onze buurlanden (voor onze reizen zijn dat België, Frankrijk en Engeland) zal 
het virus nog lang van invloed zijn op de maatschappij. Daarom nu deze moeilijke beslissing op dit 
moment. 

Uiteraard zullen wij de reeds betaalde termijnbedragen aan u retourneren. Onze financiële 
administratie verwacht rond 20 april het bedrag terug te kunnen storten op uw rekening. 

Door het wegvallen van de reizen gaat het lesprogramma in week 26 voor alle leerlingen door 
volgens het rooster. 

Ik hecht eraan om nogmaals te benadrukken dat dit een moeilijk besluit is geweest en dat ik alle 
begrip heb voor de gevoelens van teleurstelling van onze leerlingen. Het is ontzettend jammer dat de 
reizen niet door kunnen gaan. 

Wilt u contact met mij opnemen als u vragen hebt? 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Richard Sap 
r.sap@kennemercollege.nl 
Teamleider mavo 3 


