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Betreft:  werkweek leerlingen IG2m, mavo-2 en mavo/havo-2 (2019/2020) 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Komend schooljaar organiseert Wolfert College traditioneel de werkweek voor leerlingen van 
IG2m, mavo-2 en mavo/havo-2. Op dit moment is de verwachting dat uw zoon/dochter komend 
schooljaar ook leerling van IG2m, mavo-2 of mavo/havo-2 zal zijn. De werkweek zal plaatsvinden 
van maandag 23 september tot en met vrijdag 27 september 2019. 
 
 

Wij wijzen u erop dat deelname aan bovenstaande werkweek onderdeel is van het 
schoolprogramma. Tijdens de inschrijving bij Wolfert College is deze informatie al met u besproken 
en heeft u deze informatie ook ondertekend. De kosten voor deze werkweek bedragen € 190,00. 

 
Op de kennismakingsavond IG2m, mavo-2 en mavo/havo-2 direct na de start van het nieuwe 
schooljaar (begin september) krijgt u uitvoerige informatie over deze werkweek en zal het volledige 
reisprogramma met u besproken worden. 

 
Als aan het eind van dit schooljaar (op vrijdag 19 juli 2019) blijkt dat uw zoon/dochter komend 
schooljaar toch geen leerling van IG2m, mavo-2 of mavo/havo-2 zal zijn, dan zal het bedrag 
worden teruggestort.  
 
 
 

 Vul het antwoordstrookje op pagina 2 in. 
U ontvangt vervolgens een betalingsfactuur (van € 190,00) 

 

1) Als we een mailadres van u hebben, dan krijgt u de factuur per mail.   
Deze dient vóór 21 juli 2019 betaald te zijn. 

 
2) Als we geen mailadres van u hebben, dan krijgt u de factuur per post.                  

Deze dient vóór 21 juli 2019 betaald te zijn. 
 

3) Contant betalen (vóór 19 juli 2019) kan ook bij mw. D. Karaarslan, 
managementassistente ISK, in kamer W1.07. U ontvangt dan een betaalbewijs. 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
 

 
Schoolleiding Wolfert College 
 
 
A. van der Leeuw    R.J. van Veen  
teamleider onderbouw MH   teamleider ISK

http://www.wolfert.nl/college
mailto:secretariaat@wolfert.nl


Voor deze reizen zijn onderstaande reisvoorwaarden van toepassing. 
 
Reisvoorwaarden: 
 
Door aanmelding van het aantal deelnemers worden er door Wolfert College verplichtingen aangegaan met 
een reisbureau. 
 
Als op een bepaald moment een al aangemelde leerling zich terugtrekt, heeft dit dus ook financiële gevolgen 
voor leerling en/of ouder. Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten: 
 
a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: € 90,00.  

 

b. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom 

  

c. bij annulering op de vertrekdag: de volle reissom.  

 
 
Wij willen u erop wijzen dat het afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering ( eventueel ) raadzaam 
voor u kan zijn. U dient er zich wel van op de hoogte te stellen welke voorwaarden er gelden om de 
gemaakte kosten terug te kunnen claimen bij de verzekeringsmaatschappij. 

 
 

 

Onderstaand antwoordstrookje s.v.p. invullen. 
 

Uw zoon/dochter moet dit strookje inleveren uiterlijk 
donderdag 13 juni 2019 bij mw. Dilek in W1.07. 
 

------------------------------------------------------------- 
 

 
Ondergetekende, de vader * / moeder *  / verzorger * van                             [ * omcirkelen s.v.p.] 

 
Voor- en achternaam leerling: ______________________________________________________ 

 
Klas:      ________ 
 
 

 gaat akkoord met de werkweek IG2m, mavo-2 en mavo/havo-2 inclusief de financiële 
verplichting tot betaling van het reisbedrag van € 190,00 

 

 zal na ontvangst van de factuur vóór 21 juli 2019 het bedrag van € 190,00 betalen voor 
deze reis 
 

 

 
Datum:   ____________________________________________ 
 
 
Naam ouder:    ____________________________________________ 
 
 
Handtekening:  ____________________________________________ 


