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DOELSTELLINGEN 

 het verbreden van de belevingswereld van de 
Arubaanse leerling; 

 het leren dragen van verantwoordelijkheid;  

 het leren omgaan met geld;  

 het met elkaar leren omgaan in nieuwe situaties 
buitenshuis; 

 het zich oriënteren op het vervolgonderwijs; 

 het vergroten van het aanpassingsvermogen; 

 het ervaren van verantwoordelijkheid voor 
groepsprocessen; 

 het verbeteren van de omgang tussen leerlingen 
onderling en tussen leerlingen en docenten; 

 het zich kunnen uitdrukken in andere talen.  

 



VLIEGVERVOER 

 Zaterdag 11 april 2020 Aruba-

Bogota-Quito 

 Zaterdag 18 april 2020 Quito-
Bogota-Aruba 

 Vliegvervoer met Avianca 

 In 2 groepen 

 Alles is tentatief 



DAG 2: 

CITY TOUR, MITAD DEL MUNDO EN 

SUPERMARKET  



DAG 3: 
 UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS EN 
AVENTURA XTREME VALLEY  



DAG 4: 
NATIONAAL PARK COTOPAXI EN MALL 
 



DAG 5: 
 QUETZAL (CHOCOLATE MUSEUM), MINDO 
EN SUPERMARKET   
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DAG 6: 
MINDO VALLEI: BUTTERFLY FARM, TUBBING EN 

CANOPYING 



DAG 7: 

MINDO: CAMINATA EN EL BOSQUE 

TROPICAL, FOGATA EN DANSEN BIJ DE 

POOL 



CONTRACT EN TOESTEMMING 

 

Vóórdat de leerling mee kan op de studiereis moeten de volgende 
documenten in orde zijn: 

 Contract getekend door leerling, ouders/voogd en organisatie 

 Toestemmingsbrief voor reizen 

 Paspoort (minstens t/m 24 oktober 2020 geldig) 

 Gele Vaccinatieboekje (verkrijgbaar bij Dienst Besmettelijke Ziektes) 

 Reisverklaring voor reizen door Colombia (alleen voor leerlingen met 
Colombiaans paspoort) 



VERBLIJF 

 In Quito verblijven we in een hotel met airco, 
badkamers en gezamelijke ruimtes 

 In Mindo verblijven we in een hotel met badkamers, 
gezamelijke ruimtes en een zwembad 

 Leerlingen slapen met meerdere personen op één 
kamer 

 Geen WIFI 

 De organisatie zal zorgen voor flesjes drinkwater 

 Verwacht in het algemeen minder luxe dan thuis 

 



KOSTEN 

Uitgaven: 

 Vliegreis        fl. 850 

 Activiteiten en verblijf Ecuador  fl. 1380 

 Organisatie- en fundraisingkosten fl. 170 

 

Inkomsten: 

 Eigen bijdrage ouders    fl. 600 

 Zumba        fl. 150 

 Rifa         fl. 1300 

 Reina        fl. 50 

  2 x Foodsale        fl. 300 

 

fl. 2400 

fl. 2400 



BETALEN 

 

Betalingen op RBC #31336649  

ten name van PROJECT HAVO4 

onder vermelding van naam leerling, klas, stamboeknummer en soort storting: 

 Uiterlijk 2 okt 2019, op de bank:   inschrijfgeld   fl.200 

 Uiterlijk 31 okt 2019,  op de bank:  Eigenbijdrage 1  fl.100  

 Uiterlijk 15 nov 2019, op de bank:  foodsale 1   fl.150 

 Uiterlijk 30 nov 2019,  op de bank:  Eigenbijdrage 2  fl.100 

 Uiterlijk 2 dec 2019, op de bank:   Zumba    fl.150 

 Uiterlijk 31 dec 2019,  op de bank:  Eigenbijdrage 3  fl.100 

 Uiterlijk 31 jan 2020,  op de bank:  1)Eigenbijdrage 4    fl.100 

           2) loterijgeld 1        fl.650 

 Uiterlijk 22 feb 2020, op de bank:   foodsale 2    fl.150 

 Uiterlijk 26 feb 2019, op de bank:  loterijgeld 2              fl.650 

 

 

 

 

fl. 750 



TERUGTREKKEN 

Als de leerling zich terugtrekt vóór 14 december 2019  

 moet dit schriftelijk via mail gebeuren aan één van de organisatie 

 krijgt deze niet de fl. 200 inschrijfgeld terug, dit wordt gebruikt voor de 

aanbetaling van de vlucht 

 wel overige betalingen terug maar niet de fundraising 

 

Als de leerling zich terugtrekt ná 14 december 2019 

 krijgt deze bedragen naar redelijkheid terug, naar inzicht van de organisatie 
(recht op alleen spaargeld en niet geld fundraising) 



FUNDRAISING 
RIFA, ZUMBA, FOODSALE, REINA 
VERKIEZING 



VERKOOP RIFA, ZUMBA EN FOODSALE TICKETS 

 

De leerling moet verkopen: 

 13 boekjes met 20 Rifa-tickets = 260 tickets à fl. 5 

 totaal rifaverkoop = fl. 1300 

 15 Zumba-tickets à fl. 10 

 totaal caminataverkoop = fl. 150 

 20 Foodsale tickets à 15 

 totaal foodsale = fl. 300 

De leerling mag voor zakgeld extra  boekjes verkopen ($40 per boek)  
Maximaal twee extra boekjes verkopen (40 extra tickets) 

 

 



 ACTIVITEITEN/ COMMUNITY  WORK 

(ONDER VOORBEHOUD) 

•Donderdag 12 september 2019 :  Infoavond                                19.00 – 21.00  uur 

 

•Zaterdag 26 oktober 2019 :   Beach/ Mondi Clean-Up              07.45 – 11.00 uur 

 

•Zaterdag 23 november 2019: Foodsale 1    11:00-13:00 uur 

 

•Zaterdag 14 december 2019: X-mas Zumba    17:00-19:00 uur 

 

•donderdag 23 januari 2020: Reina verkiezing    18:00-23:00 uur 

 

•Zaterdag 29 februari 2020: Foodsale 2     11:00-13:00 

 

•Dinsdag 07 april 2020 :  Informatieavond                         19.00 – 21.00 uur 

 

•Zaterdag 11 april 2020: Vertrek Ecuador     



VERZEKERING EN VACCINATIES 

 Elke deelnemer wordt verzekerd inzake ziektekosten, 

onafhankelijk van reeds zelf afgesloten verzekeringen.  

 Er wordt geen verzekering afgesloten voor waardevolle spullen. 

De organisatie raadt aan om deze verzekering individueel af te 
sluiten voor de kinderen. 

 Ook al is er in Ecuador nagenoeg geen risico, moeten de 

leerlingen de volgende vaccinaties hebben: 

 DTP 

 Hepatitis A 

 Gele Koorts 

 

 



UITSLUITING STUDIEREIS 

Een leerling kan uitgesloten van de studiereis als: 

 Niet actief is meegeholpen met de Community werk (of ter 
vervanging: Aruba Doet), Zumba én Reina-verkiezing; 

 De leerling wangedrag op school vertoont; 

 Betalingen van de Fundraising niet op tijd worden gedaan; 

 Betalingen van de Eigen Bijdrage niet op tijd worden gedaan. 

 Uitstel van betaling voor Eigen Bijdrage kan alleen schriftelijk 

 (niet via email) bij de organisatie. 

 



REGELS OP REIS 

 Stelen en in bezit zijn en/of gebruiken van sigaretten, alcohol en drugs zijn 
ten strengste verboden.  

 Onzedelijk gedrag en het hebben van seks is ten strengste verboden. 

Bij overtreding wordt je, ZONDER WAARSCHUWING, op eigen kosten (US$ 
1000) teruggestuurd naar Aruba. 

 

 Heb respect voor andere leerlingen, leraren, de gidsen en andermans 
spullen. 

 Luister naar de aanwijzingen van de leraren en gidsen. Wangedrag wordt 
niet getolereerd. 

 Na 23:00 is het rustig op de kamers en blijf je op je eigen kamer. 



VRAGEN? 

 


