Onderwerp: Studiereis 4e klas BROOD & BANKET België

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Na de enthousiaste en zeer positieve reacties van de leerlingen van de afgelopen jaren
hebben de vakgroep Brood & Banket doen besluiten ook dit jaar een studiereis naar
België te organiseren.
Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Horeca, Toerisme, Brood &
Banket, TTO
Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam
(020) 579 71 90
www.hubertusberkhoff.nl
Datum
16-05-2019

Tijdens deze studiereis worden bedrijven en instellingen bezocht die direct betrokken zijn
bij de brood- en/of banketbakkerij, zodat het voor de leerlingen een goede ondersteuning
is bij hun opleiding.
Met medewerking van de schoolleiding, maar vooral de toezeggingen van de diverse te
bezoeken bedrijven en instellingen, is het mogelijk om de reissom relatief laag te houden.
Voor deze studiereis, die 3 dagen duurt, worden de kosten per leerling €200,- inclusief
alle entreegelden, reis- eet- en verblijfskosten.
De reis zal plaatsvinden van dinsdag 15 t/m donderdag 17 oktober. We reizen dinsdagochtend ongeveer 8.00 uur af naar België. We verblijven in een jeugdherberg in
Maldegem. Daar zullen we naast diverse gelegenheden bij de volgende bedrijven een bezoek gaan brengen.
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De meelfabriek

De chocoladefabriek

De gistfabriek

De leerlingen krijgen de opdracht over hun belevenissen een werkstuk te maken, waarvan
het behaalde cijfer een belangrijk onderdeel vormt van het keuzedeel
brood- banketbakken.
Op school wordt t.z.t. bekend gemaakt hoe een en ander in zijn werk gaat.
Verdere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk en voor meer informatie kunt u terecht
bij de bakkerijleraren.
Met vriendelijke groet,
vakgroep Brood & Banket
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Laatste moment van inschrijving is woensdag 10 juli a.s.

De betalingswijze:
Voor de leerlingen die mee willen op deze reis mag de reissom in twee termijnen
worden voldaan.

Datum
16-05-2019

Vóór 06 september 2019 betaalt u het eerste bedrag van € 50,-
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En vóór 01 oktober 2019 betaalt u het laatste bedrag van € 150,Alle betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan naar:
ING bank rekeningnummer: NL38INGB0655015310
T.n.v. Hubertus & Berkhoff Amsterdam
o.v.v. Bakkersreis 2019, naam leerling.
Verder is het belangrijk dat u kennis neemt van het volgende:
Na het bericht van definitieve deelname is het helaas niet meer mogelijk om bij afzegging het inschrijfgeld terug te ontvangen zonder een duidelijk bewijs van overmacht.
Tevens houdt de directie zich het recht voor om leerlingen te weigeren om mee te
gaan met deze reis. In het uitzonderlijke geval dat dit voorkomt, zal deze beslissing
altijd aan ouder en leerling worden toegelicht.
PTA
Elke deelnemer van deze bakkerij studiereis moet een duidelijk weekverslag over
de reis inleveren, deze wordt beoordeeld en gewaardeerd met een cijfer. Dit cijfer
telt twee keer mee voor het PTA vak theorie.
Thuisblijvers
De leerlingen die niet meegaan op studiereis krijgen gewoon onderwijs op school.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan:
Dhr. Wassenaar = j.wassenaar@hubertusberkhoff.vova.nl
Let goed op want vol = vol! Voorkom teleurstelling en reserveer snel.
Sluitingsdag voor opgave is woensdag 10 juli 2019 tot deze datum bent u verzekerd van
deelname.
Met vriendelijke groeten,
Organisatie bakkersreis 2019
Sectie bakkerij

