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GWP Amsterdam voor 5 ASO Topsport en 5 TSO (behalve Toerisme en LO) 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
De leerlingen van het vijfde jaar ASO Topsport en TSO (behalve Toerisme en LO) gaan dit 
jaar op een driedaagse GWP naar Amsterdam. Tijdens deze geïntegreerde werkperiode 
realiseren we heel wat vakgebonden en vakoverschrijdende doelen. Zoals in het school-
reglement staat vermeld, nemen alle leerlingen verplicht deel aan deze studiereis. Mogen we 
u vragen om het onderstaande strookje ter bevestiging in te vullen en ten laatste op 
maandag 16 november af te geven aan één van de leerkrachten die meegaan, of in het 
bakje van mevrouw Emsens in de leraarskamer te leggen? 
 
Deze driedaagse vindt plaats op 16, 17 en 18 maart 2015 (twee overnachtingen). We 
informeren u graag over het programma en over de praktische afspraken in een volgende 
brief. De leerlingen ontvangen voor het vertrek een werkbundel met opdrachten voor de 
verschillende vakken. Deze bundel bevat ook een dagplanning en nuttige informatie voor de 
reis.  
 
De totale kostprijs voor deze GWP bedraagt 250 euro. Dit bedrag is opgesplitst in 230 euro 
(vervoer, overnachtingen en uitstappen) en 20 euro zakgeld (1x avondmaaltijd). U betaalt het 
bedrag van 230 euro in twee schijven van 115 euro via de schoolfactuur. Mogen we u vragen 
de eerste schijf van 115 euro te storten ten laatste op maandag 16 november 2015? De 
resterende 20 euro voor de maaltijden dient uw zoon/ dochter mee te hebben ter plaatse. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
G. Convens    T. Proesmans   H. Dreesen, C. Verdievel 
Adjunct- Directeur   Directeur   J. Emsens,  M. Vandeghinste,
        T. Aerts, K. Elshout, E. Gérardy 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Ik, ……………………………………………………………………………………………………… 
 
vader/moeder/voogd van …………………………………………………………uit klas ………… 
 
geef mijn dochter/zoon de toestemming om deel te nemen aan de GWP Amsterdam op 16, 
17 en 18 maart 2016. Ik betaal hiervoor 230 euro in drie schijven. 
 
Handtekening en datum 
 
   
…………………………………………………   
  


