
 
          Asse, september 2019 
 

 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

 

Hier volgt een heleboel informatie over onze skivakantie in Bach, Oostenrijk. Gelieve deze bladzijden 

GOED TE LEZEN EN TE BEWAREN. 

 

1. Infoavond : 20/01/2020. 

Op maandag 20 januari vindt er een informatieavond plaats in het ICT-lokaal (nieuwbouw) van 

onze school. We verwachten jullie om 19u00 voor het bekijken van enkele foto’s van de 

skivakanties van de vorige jaren. Tevens krijgen jullie de kans om vragen te stellen aan de 

skimonitoren en de begeleiders. Deze bijeenkomst duurt ongeveer 1 uur. 

 

2. Pre-ski te Anderlecht : 17/12/2019. 

Op deze dinsdagvoormiddag na de examens gaan we oefenen op de skipiste (Aspen) in Wilrijk. 

We maken er kennis met het skimateriaal (hoe schoenen en ski’s aantrekken) en met de eerste 

basistechnieken van het skiën. Beginnelingen zijn verplicht om mee te gaan. Ze gaan dus 

niet mee schaatsen maar mee skiën op deze dag! Leerlingen die al (veel) geskied hebben, 

mogen kiezen of ze al dan niet meegaan. Ze mogen vrij skiën op de piste. 

 

3. Skireglement 

Op de volgende bladzijden vindt u wat informatie over de skivakantie en het reisreglement. 

Gelieve dit goed te lezen. Het laatste blad moet vóór 10/10/19 in de groene sportbrievenbus 

steken! Hiermee verklaart u zich akkoord met het reglement, ook met eventuele sancties 

(vooral artikel 4 zullen we dit jaar zeker toepassen). 

 

Indien er vragen of problemen opduiken in verband met de skivakantie, kan u steeds terecht bij Lut 

Van Elsen (op GSM : 0477/654597, via Smartschool of via mail: lutvanelsen@yahoo.com). We 

hopen alvast U te kunnen begroeten op de infoavond! 

 

 



 

SINT-MARTINUSSCHOLEN - MIDDENSCHOOL  

SKIVAKANTIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANNEER? 

Van zaterdag 4 april ’20 (rond 4 uur ‘s morgens) tot zaterdagavond 11 april ’20 (rond 20u). 

 

 

WAAR? 

We logeren in het Schönauerher 

Hof in Bach (Schönau). We skiën 

in het skigebied van Warth-

Schröcken. Meer informatie 

hieromtrent op Internet : 

* de website van het hotel   

www.hotel-schoenauerhof.com.  

* het skigebied : 

www.snowworld.net 

 

 



 
REISREGLEMENT 

ARTIKEL 1 : DOCUMENTEN 

1.1. Vermits we met minderjarige kinderen naar het buitenland trekken, moet 1 van de ouders 

op de gemeente het buitenlanddocument halen (max. 3 maanden vóór vertrek). Dit 

moet aan het secretariaat afgegeven worden VÓÓR 4 MAART ‘20. Hou rekening met de 

openingsuren van het gemeentehuis van jouw gemeente voor de wettiging van de 

handtekening! 

1.2. Ook je Europese ziekteverzekeringskaart van de mutualiteit moet in ons bezit zijn 

VÓÓR 4 MAART ‘20. Voor de leerlingen die lid zijn van de CM Vlaams-Brabant (126), 

zorgen wij zelf (via de echtgenoot van Mevr. Van Mulders) voor deze kaart. Hiervoor moet 

je een gele identificatieklever met nr. 126 afgeven. Je mag die klever op  het strookje 

achteraan deze info kleven. 

1.3. Leerlingen die één van deze formaliteiten niet tijdig vervullen, zullen we spijtig genoeg 

moeten weigeren om mee te gaan op skivakantie.  

   Zorg er dus voor dat alles tijdig afgegeven wordt! 

 

ARTIKEL 2 : KOSTPRIJS EN ZAKGELD 

2.1. WAT IS IN DE PRIJS (€ 684) INBEGREPEN? 

2.1.1. De HEEN- EN TERUGREIS per luxe-car (comfortabele zetels met verstelbare 

rugleuning, toilet, bar met koude dranken en video) met inbegrip van alle baantaksen. 

2.1.2. Verblijf in VOLPENSION in hotel Stockacherhof. Dit volpension omvat het ontbijt, een 

lunchpakket (zelf klaar te maken) voor ‘s middags, een vieruurtje en een warm 

avondmaal (soep of slaatje, hoofdgerecht, dessert).  

2.1.3  Vijf uur SKILES per dag door onze eigen skimonitoren. 

2.1.4. Huur van HELM, SKI’S EN SKISCHOENEN. 

2.1.5. Vervoer naar het skigebied + SKIPAS. 

2.1.6. DIPLOMA. 

2.1.7.  De AVONDACTIVITEITEN die wij ter plaatse doen (bv.  quiz, zwemmen, macramé ...). 

2.1.8. VERZEKERING : langs de schoolverzekering zijn we verzekerd voor burgerlijke 

aansprakelijkheid en medische kosten bij ongeval. Van iedere leerling moeten we ook 

een Europese ziekteverzekeringskaart van de mutualiteit hebben. 

 



 
2.2. MET WELKE BIJKOMENDE UITGAVEN MOET NOG REKENING GEHOUDEN WORDEN? 

Uitgaven voor drank en 1 middagmaal op de skipiste en voor frisdrank in het hotel.  

We raden 100 euro als ZAKGELD aan. 

 

ARTIKEL 3 : ONTBINDING door de reiziger. 

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk ontbinden, mits hij de 

reisorganisator en/of de reisbemiddelaar vergoedt, onder volgende voorwaarden : 

-  MEER DAN 2 MAANDEN VOOR HET VERTREK : alle stortingen worden terugbetaald mits 

afhouding van 100 euro per persoon. 

-  MINDER DAN 2 MAANDEN VOOR HET VERTREK : 20 % van de totale reissom, vermeerderd 

met 1 % van de reissom per verstreken dag. 

-  VANAF 7 DAGEN VOOR DE VERTREKDAG: 100 % van de reissom. 

 

ARTIKEL 4 : ONTBINDING door de organisatoren. 

De organisatoren kunnen bepaalde leerlingen weigeren om mee te gaan. Alle stortingen zullen 

dan integraal terugbetaald worden. Een weigering kan gebeuren om volgende redenen : 

4.1. WANGEDRAG tijdens het schooljaar tegenover medeleerlingen of leerkrachten (cfr.    

  opmerkingen in agenda, strafstudies…); 

4.2. wanneer in de LESSEN L.O. of tijdens andere sportevenementen op school zou blijken 

dat men geen behoorlijke fysische inspanning kan leveren; 

4.3.  wanneer je formulieren niet tijdig binnengebracht worden. 

 

ARTIKEL 5  

Zo je meegaat, wordt van jou het volgende verondersteld : 

5.1.  dat je in groep kan leven en verdraagzaam bent; 

5.2.  dat je van de natuur houdt en dat je er respect voor opbrengt; 

5.3.  dat je houdt van skiën, waarvoor een zekere fysische inspanning en karakter 

noodzakelijk zijn. Bij het skiën wordt de groep door de skileerkrachten ingedeeld in 

categorieën . Zo zal iedereen aan zijn trekken kunnen komen. Het is duidelijk dat (alpijns) 

skiën ons hoofddoel is en niets anders.  

 

ARTIKEL 6 

NIEMAND krijgt de toestemming om ZONDER SKILERAAR te gaan skiën. Niemand mag de 

groep verlaten zonder toestemming. 



 
ARTIKEL 7 : BAGAGE 

* Beperk je bagage tot 1 grote valies of reistas van MAXIMUM 18kg en hecht er je 

adreskaartje aan vast. Je handbagage kan je in de bus meenemen. 

*  KLEDIJ :  Sportschoenen en/of gewone schoenen 

   Botinnes of schoenen met een degelijk profiel 

    Pantoffels voor in het hotel en op de kamer 

    Kousen : gewone en skikousen 

    Ondergoed 

    Een lange broek, eventueel een trainingspak 

    T-shirts en verschillende lichte wollen truien (beter dan 1 heel dikke trui) 

    Nachtkledij 

* SKIBENODIGDHEDEN :  

     Een (regen)jas en skibroek  

    (Ski)handschoenen, eventueel een muts en/of een sjaal 

    Zonnebril of skibril - let op de UV-bestendigheid! 

    Zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor + after-sun 

    Een vette lippenstift met UV-factor (tegen uitgedroogde lippen) 

 Deze laatste 3 dingen zijn echt nodig! De zon op de sneeuw kan heel 

gevaarlijk zijn. Raadpleeg eventueel je apotheker.  

*  TOILETGERIEF: Badhanddoek, washandje, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, 

kam. 

*  ALLERLEI:   Zaklamp, zakdoeken (papieren zakdoeken = ok), zwemgerief, een niet 

te groot gezelschapsspel, eventueel wat stripverhalen en/of leesboeken, 

 schrijfgerief, wat papier, een rugzak (om je lunchpakket mee te nemen) 

 

ARTIKEL 8 : 

Deze reis gaat door in de vakantie op vrijwillige basis. Het is dus geen schoolreis. Dat wil 

uiteraard niet zeggen dat leerlingen niet moeten gehoorzamen! 

 

ARTIKEL 9 : KAMERINDELING 

In de mate van het mogelijke kan je kiezen met wie je de kamer deelt. Je mag klas- 

overschrijdend werken, maar niet gemengd. Er zijn kamers van 2 tot 5 personen. Mevr. Van 

Elsen zal via Smartschool een bericht sturen, waarop je mag antwoorden met wie je in de 

kamer wil liggen. Zij zal proberen rekening te houden met je wensen. Wie eerst antwoordt, zal 

uiteraard eerder krijgen wat hij vraagt dan wie laatst antwoordt. 

 



 
-----------------------------in de groene sportbrievenbus vóór 10/10/19--------------------------------- 

Ik, ondergetekende,…………………………………………………………. , moeder/vader/voogd 

van ……………………………………..………….. (naam + voornaam) uit klas ………., geef mijn 

minderjarig kind de toelating om deel te nemen aan de skivakantie van de Sint-

Martinusscholen te Asse onder de verantwoordelijkheid van Mevr. Bernaer, directeur. Deze 

reis zal doorgaan van 04/04/2020 tot en met 11/04/2020 te Bach, Oostenrijk.  

Ik verklaar dat mijn kind in goede gezondheid is. Ik geef de toelating aan de verantwoordelijken 

van de reis alle maatregelen te treffen in verband met het welzijn van mijn kind. Ik zal ervoor 

zorgen dat mijn kind goede winterkledij mee heeft. Ik verklaar dat de verantwoordelijken een 

Europese ziekteverzekeringskaart van mijn kind in hun bezit zullen hebben. Indien dit niet het 

geval is, zal ik zelf instaan voor alle medische kosten die voor mijn kind gemaakt worden. Ik 

weet dat mijn kind verzekerd is wat Burgerlijke Aansprakelijkheid en Ziekte en Ongevallen 

betreft. Ik heb kennis genomen van de inlichtingen betreffende de skivakantie ‘20 en ik 

verklaar mij akkoord met het reisreglement. 

 

Datum :      Handtekening : 

 

INFOFORMULIER 

1. Zijn er medische gegevens waarmee wij rekening moeten houden? JA – NEE  

Zo JA, welke? ………………………………………………………………………………... 

Medicatie? ……………………………………………………………………………………... 

2. Zijn er bepaalde dingen die je niet mag eten of drinken? JA – NEE 

Zo JA, welke? ………………………………………………………………………………... 

3. Heb je eigen skimateriaal?  * botten JA – NEE  

* latten  JA – NEE 

* skihelm  JA – NEE 

Zo NEE, vul dan in :  SCHOENMAAT: ………………… 

  LENGTE (+): ……………………. 

4. Heb je vroeger al geskied? (een correct antwoord is belangrijk!) JA – NEE  

Zo JA, vul dan in:  AANTAL JAREN: ………………… 

AANTAL DAGEN  + (alles samen): …………….. 

 

IDENTIFICATIEKLEVER 

Als ik lid ben van de CM, kleef ik hieronder de gele identificatieklever met nr .126 van mijn zoon of 

dochter. De school zorgt er dan voor dat mijn Europese ziekteverzekeringskaart aangevraagd wordt. 
     

 

 


