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OVEREENKOMST  
 HAVO-4 studiereis 2019-2020 

 
Ondergetekenden 
 
1. ______________________________________________ met gezag belaste moeder, en/of 

 
               ______________________________________________ met gezag belaste vader, of 
 
               ____________________________________________met voogdij belaste verzorger 
             
              hierna afzonderlijk dan wel gezamenlijk aangeduid als “de ouder” van:  

 
 2. naam leerling:   ______________________________________________________________  

 
geboorte plaats:    _______________________datum: ________________________________  
 
woonadres:   ____________________________________________________ op Aruba 
 
Klas:  _______. 

              hierna aangeduid als “de leerling”; 
  
en 
 
3 Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba, mevr. drs. M.A. van Loon, rector. 
 
In aanmerking nemende dat: 
- SMOA een studiereis organiseert ter voorbereiding van de studenten voor hun verdere studie, 

genaamd Havo-4 studiereis; 

- de kosten gemoeid met de studiereis en de begeleiding worden gefinancierd door de ouder en 

leerling en middels fundraisingsativiteiten;  

- dit schooljaar 2019 – 2020 de studiereis voor HAVO 4 naar Ecuador wordt georganiseerd; 

- de voorlopige data van de studiereis naar Ecuador  zijn 11  tot en met 18 april 2020;  

- de ouder en de leerling via nieuwsbrieven verstuurd via e-mail geïnformeerd zullen worden 

over belangrijke informatie inzake de studiereis; 

- SMOA de voorwaarden voor deelname aan de studiereis wenst vast te leggen; 

- de ouder middels het ondertekenen van deze overeenkomst toestemming geeft aan de leerling 

om mee te doen aan alle activiteiten gedurende de studiereis en akkoord gaat met alle 

voorwaarden hierna aangegeven; 

- het niet nakomen/niet geheel nakomen van de hierna vermelde artikelen kan leiden tot 

uitsluiting van deelname aan de studiereis van de leerling. 
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Komen overeen: 

 
Artikel 1 Inschrijving 

a) Inschrijving geschiedt middels het voldoen aan alle voorwaarden hier aangegeven uiterlijk 

voor 2 oktober 2019: 

i. indienen van dit contract volledig ingevuld en ondertekend door de ouder en 

leerling (origineel), en 

ii. inleveren van een digitale kopie van een geldig paspoort van de leerling die niet 

voor 24 oktober 2020 gaat vervallen, en 

iii. een digitale kopie van het paspoort van de ouder(-s) indien de leerling 

minderjarig is, en  

iv. een betalingsbewijs van het inschrijfgeld van Afl. 200,= op de rekening van SMOA. 

b) Het inschrijfgeld á Afl. 200 dient te worden voldaan op de rekening van SMOA  #31336649 

bij de RBC bank. 

c) Bij geen of niet tijdige levering van bovenstaande gegevens/bescheiden en betaling, zal de 

inschrijving als ongeldig worden verklaard en de leerling zal niet kunnen deelnemen aan de 

studiereis. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

Indien het inschrijfgeld reeds is voldaan komt deze ten goede van het project. De ouder 

en/of leerling heeft geen recht op restitutie.  

Ook bij vroegtijdige terugtrekking uit de studiereis om welke reden dan ook (ook bij 

overmacht zijdens leerling)  zal het reeds betaalde inschrijfgeld á Afl. 200,- nimmer worden 

gerestitueerd. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

d) Na inschrijving beslist de commissie of de leerling wel of niet mag meedoen. De commissie 
zal de ouder uiterlijk 10 werkdagen na de inschrijving hiervan berichten.  

 
Artikel 2 Betaling  

a) De kosten van het project per leerling zijn in totaal Afl.2400 welke als volgt door de 

ouder/leerling dienen te worden voldaan: 

- Betaling inschrijfgeld Afl. 200,- uiterlijk 2 oktober 2019; 

- Betaling eigen bijdrage van in totaal Afl. 400,- (begroot). Betaling geschiedt in vier 

termijnen van elk Afl. 100 te voldoen op 31 oktober 2019, 30 november 2019, 31 

december 2019 en 31 januari 2020.  

- Verwerven van gelden door middel van fundraisingactiviteiten voor het project.  

b) Alle betalingen geschieden op de bankrekening van SMOA en conform bijgesloten schema. 

c) De ouder/leerling verplicht zich hierbij om de aangegeven betalingen op de aangegeven 

tijdstippen te voldoen.  

Bij het niet nakoming van de betalingen zoals overeengekomen, kan de commissie besluiten 

om de leerling niet te laten deelnemen aan de studiereis.  

De ouder/leerling bevestigt hierbij dat de gelden van de fundraising ten behoeve van het 

gehele project is en niet ten behoeve van de leerling. De fundraisingsactiviteiten dekken de 

te maken kosten van het project. De werkzaamheden die verricht worden bij deze 

fundraisingsactiviteiten dienen een collectief doel en kunnen zodoende niet als individueel 

werk gezien worden waartegenover een betaling staat. 
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d) Betalingschema met uiterlijke termijnen zijn: 
- Uiterlijk 2 okt 2019, op de bank:  inschrijfgeld   fl.200 
- Uiterlijk 31 okt 2019,  op de bank: Eigenbijdrage 1  fl.100  
- Uiterlijk 2 nov 2019, op de bank: Funwak/Zumba  fl.150                    
- Uiterlijk 6 nov 2019, op de bank: Foodsale 1  fl.150 
- Uiterlijk 30 nov 2019,  op de bank: Eigenbijdrage 2  fl.100 
- Uiterlijk 31 dec 2019,  op de bank: Eigenbijdrage 3  fl.100 
- Uiterlijk 10 januari 2020, op de bank: Foodsale 2   fl.150 
- Uiterlijk 31 jan 2020,  op de bank:  1) Eigenbijdrage 4         fl.100 

2) Loterijgeld 1                                         fl.650 
 inleveren rifaboekjes met strookje. 

- Uiterlijk 26 feb 2020, op de bank: loterijgeld 2                                           fl.650 
 inleveren rifaboekjes met strookje. 
   

 

Artikel 3 Verplichte activiteiten  

a) De leerling is verplicht om actief deel te nemen aan alle activiteiten die behoren bij het 

project; waaronder AHATA Beach Clean-Up en/of Aruba Doet.  

b) De ouder geeft hierbij onvoorwaardelijk toestemming aan de leerling om deel te nemen aan 

alle vermelde activiteiten, ook indien de commissie het nodig acht om voor het project een 

extra activiteit te organiseren. Voor actief deelnemen is het onvoldoende om alleen te 

verschijnen en rond te hangen. Niet meedoen wegens medische redenen c.q. ziekte dienen 

onderbouwd te worden door medische verklaringen. Bij afwezigheid om welke reden dan 

ook krijgt de leerling een vervangende taak. 

c) Indien de leerling in gebreke blijft m.b.t. het actief deelnemen aan de verplichte activiteiten 
dan zullen de ouder en leerling hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht met een 
officiële waarschuwing dat de leerling kan worden uitgesloten van deelname aan de 
studiereis. Indien de leerling ook na deze waarschuwing in gebreke blijft, zal de commissie 
besluiten om de leerling uit te sluiten van verdere deelname. Indien de commissie hiertoe 
overgaat zal de betreffende leerling en zijn ouders  hiervan schriftelijk bericht ontvangen.  

d) De tot nu toe geplande activiteiten zijn: 

e) De tot nu toe geplande activiteiten zijn: 

- 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 

- Zaterdag 14 december 2019: Zumba                  17:00-19:00 

- 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 

- Vrijdag 03 april 2020: Trekking Rifa     15:00 

 

 Artikel 4 Terugtrekken 

a) De ouder heeft uiterlijk tot en met vrijdag 14 december 2019 de tijd om de commissie 

schriftelijk te berichten dat de leerling niet meer zal deelnemen aan de studiereis. De ouder 

heeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld ter waarde van Afl. 200,-. De leerling 
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dient de 13 uitgedeelde loterij-boekjes in te leveren, of het opgebrachte geld van de 

verkochte tickets. 

b) Bij terugtrekking na 14 december 2019 wordt geen terugbetaling verleend. De ouder kan 

verzoeken tot terugbetaling van betaalde spaargelden (indien betaald). SMOA zal, op advies 

van de commissie, uiterlijk 2 maanden na de studiereis, een opgave aan de leerling en de 

ouders doen toekomen van de reeds gemaakte kosten door de commissie ten behoeve van 

de studiereis ten aanzien van de betreffende leerling tot aan de beslissing van niet 

deelneming. Het eventueel verschil van de betaalde spaargelden kan worden gerestitueerd 

zolang er gelden zijn over gebleven van het project. 

c) Het geld opgebracht door de leerling van fundraisingsactiviteiten wordt niet teruggegeven, 

ook niet bij terugtrekking van een leerling op welke grond dan ook. Dit omdat ze een 

collectief doel dienen. 

 

Artikel 5 Begroting 

a) De kosten van het project en de reis zijn begroot en onder voorbehoud van alle rechten. De 

daarop gebaseerde eigen bijdrage en geplande fundraisingsactiviteiten kunnen dan ook 

veranderen en hoger uitkomen. Niet alle kosten zijn vooraf precies bekend. Als bijvoorbeeld 

kan de vlucht duurder zijn dan begroot. Ouders en leerlingen gaan hierbij expliciet akkoord 

dat indien er zover nodig extra activiteiten worden georganiseerd, de leerling ook hieraan 

deelneemt. Consequenties van geen deelname of onvoldoende deelname zijn opgenomen in 

artikel 3 en gelden onverkort voor eventuele extra activiteiten.  

b) Na afronding van het project zal aan het begin van volgend schooljaar 2020-2021 een 

financieel verslag worden opgesteld dat ter inzage op school zal liggen.  

 
Artikel 6 Programma en accommodatie 

 De commissie zal zorg dragen voor adequate begeleiding en een degelijk en gevarieerd 
programma. Accommodatie en vervoer worden volgens de begroting door de commissie 
geregeld. Het is de leerling niet toegestaan om gedurende de reis zich van de groep af te 
zonderen of ergens anders accommodatie te zoeken.  

 
Artikel 7 Verzekering 
 Er wordt een reisverzekering afgesloten voor zowel de leerling als voor de begeleiders. Onder 

de reisverzekering valt een verzekering ter zake ziektekosten, onafhankelijk van reeds door de 
deelnemer zelf afgesloten verzekeringen. Er wordt geen verzekering afgesloten voor 
waardevolle spullen. SMOA, noch de begeleiders, is aansprakelijk voor verloren, gestolen of 
ander teniet gegane waardevolle spullen die de leerling meeneemt. De voorwaarden van de 
polis wordt hierbij gesloten (bijlage 1). 

 
Artikel 8 Melding van bijzonderheden 
 Leerlingen die aan bijzondere ziekten lijden en/of speciale medicijnen gebruiken dienen op het 

inschrijfformulier hiervan melding te maken.  
 
Artikel 9 Paspoort 

a) De leerling dient in het bezit te zijn van een paspoort welke geldig is tot en met 24 oktober 
2020. Leerlingen met een niet-Nederlands paspoort dienen zelf een visum te regelen indien 
dit noodzakelijk is. 

b) De leerling dient zijn paspoort bij zich te hebben voor vertrek op het vliegveld te Aruba. Het 
paspoort wordt afgegeven aan de begeleider. 
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Artikel 10 Volmacht 

a) De ouder van een minderjarige leerling geeft hierbij toestemming en volmacht aan de 
begeleider van SMOA om met de minderjarige leerling af te reizen naar de geplande 
bestemming en daar te verblijven tot terugkeer zoals aangegeven in de overeenkomst 
(bijlage 2). 

 
  
Artikel 11 Uitsluiting van deelname  

a) Leerlingen die gedurende hun afgelopen schooljaren herhaaldelijk wangedrag hebben 
getoond waarvan door de mentoren melding is gemaakt, kunnen uitgesloten worden van 
deelname. De commissie zal de ouder uiterlijk 10 werkdagen na de inschrijving hiervan 
berichten.  

b) Een leerling die, naar de mening van de commissie belast met het project, in een zodanige 
gezondheidssituatie verkeert dat er getwijfeld wordt aan een voldoende aanwezige conditie 
om aan alle activiteiten deel te nemen, waardoor het programma kan worden verstoord, 
kan uitgesloten worden van deelname. 

c) SMOA kan op advies van de commissie deze overeenkomst te alle tijde eenzijdig opzeggen 
wegens gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen worden verstaan omstandigheden 
die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan deze overeenkomst in 
redelijkheid niet kan worden gevergd. 

d) Een gewichtige omstandigheid is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek de leerling 
niet voldoet aan de vereisten om af te reizen naar het geplande gebied. De verplichte 
inenting tegen Gele Koorts is een voorbeeld hiervan. Eveneens als gewichtige reden zal 
gelden zodanige gedragingen of uitingen van welke aard dan ook van de leerling dat het 
onmogelijk maakt dat hij voor het geheel of een gedeelte niet kan deelnemen aan de 
studiereis, zoals maar niet uitgezonderd, detentie, slecht gedrag voor aanvang van of tijdens 
de studiereis zowel tegen mededeelnemers, commissieleden, andere personen, bedrijven of 
instellingen die participeren of anderszins bijdragen aan de studiereis. 

  
Artikel 12 Gedragsregels 

a) De leerling dient zich zowel gedurende de uitvoering van alle activiteiten of opdrachten die 
verband houden met de studiereis en gedurende de studiereis te gedragen naar de normen 
van fatsoen en naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die van hem in de gegeven 
omstandigheden verwacht kunnen worden.  

b) De leerling is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de commissieleden en 
begeleiders ter bevordering van een goed verloop van alle activiteiten en opdrachten van 
zowel voor en tijdens de studiereis en een goed verloop van de studiereis zelf.  

c) De leerling en ouder zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de 
uitvoering van de activiteiten of opdrachten die verband houden met de studiereis en 
gedurende de studiereis welke niet onder de reisverzekering valt en ter zake ongeoorloofde 
gedragingen welke naar de maatstaven van moraal en fatsoen en hetgeen van hem 
verwacht mag worden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.  

d) Het is de leerling niet toegestaan om zich van de groep af te zonderen gedurende de 
studiereis en of zich anderszins aan de feitelijke macht van de begeleiders te onttrekken.  

e) Roken, benutten van alcoholische dranken, hard of soft drugs zijn te allen tijde verboden, 
ook voor leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar. Seksuele activiteiten van welke aard dan ook 
zijn niet toegestaan tussen leerlingen onderling of tussen leerlingen en derden. Er worden 
geen uitzonderingen gemaakt.  

f) De mannelijke en vrouwelijke leerlingen moeten afzonderlijk slapen. Het betrappen van 
leerlingen van andere geslachten gedurende slaaptijd zal te allen tijde als een overtreding 
van de regels worden geacht. 
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g) Zich fysiek agressief gedragen op welke wijze dan ook tegenover andere leerlingen, 
commissieleden, begeleiders of derden is niet toegestaan. Ook zich beledigend uitlaten 
zowel mondeling, schriftelijk, op de sociaal media of op andere wijze  (tegen)over andere 
leerlingen, commissieleden, begeleiders of derden is niet toegestaan.  

h) Het meedoen aan strafrechtelijke activiteiten van welke aard dan ook is niet toegestaan.   
i) Het systematisch niet volgen van instructies van de begeleiders zoals het niet volgen van 

tijdstippen en gedragsregels, is niet toegestaan.  
j) De leerling die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering 

van de activiteiten of opdrachten die verband houden met de studiereis of de studiereis zelf 
daardoor in sterke mate worden bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de 
commissie van deelname (voortzetting van) de studiereis worden uitgesloten, indien van de 
commissie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst (verder) wordt 
voortgezet. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de leerling en de 
ouders.  
 

Artikel 13 Uitsluitsel van deelname bij overtreden van art. 12 
a) De commissie in samenhang met het begeleidingsteam neemt alle besluiten over het 

uitsluiten of (vroegtijdig) terugsturen van een leerling naar Aruba, in overleg met de 

schoolleiding. 

b) Indien de beslissing van niet verdere deelname aan de studiereis door de commissie wordt 

genomen zal de ouder geen enkele aanspraak kunnen maken op teruggaaf van gelden. Alle 

kosten ten gevolge van uitsluitsel van deelname komen voor rekening en risico van de 

ouder/leerling. 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid    

a) Enige aansprakelijkheid van SMOA, de commissieleden en/of begeleiders met betrekking 

tot het project en de studiereis wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.  

b) SMOA, de commissieleden en/of begeleiders ter zake zijn hierbij uitdrukkelijk niet 

aansprakelijk voor enige schade, verlies en/of diefstal van goederen tijdens de studiereis.  

c) SMOA, de commissieleden en/of begeleiders zijn niet aansprakelijk voor 

gezondheidsrisico’s en problemen van de deelnemer tijdens of door de studiereis. 

d) SMOA, de commissieleden en/of begeleiders zijn niet aansprakelijk voor strafbare feiten en 

misdragingen van de leerling en mogelijk hierdoor ontstane gevolgen en kosten tijdens de 

studiereis. In voorkomende gevallen worden deze verhaald op de ouder.  

e) De ouder vrijwaart SMOA, de commissieleden en/of begeleiders van alle aanspraken van 

derden, die verband houden met de gedragingen en uitingen van de leerling van welke aard 

dan ook, tijdens de uitvoering van de activiteiten of opdrachten die verband houden met de 

studiereis en gedurende de studiereis en activiteiten. Alle kosten en schade aan de zijde van 

SMOA en derden ontstaan door de leerling komen integraal voor rekening en risico van de 

leerling en ouder.  

 

Artikel 15 Toepasselijk Recht 

Op deze overeenkomst is Arubaans recht van toepassing. 

 

 

 

 



      Overeenkomst Havo 4- studiereis  2018-2019 Page 7 

 

 

 

 

 

 
AKKOORD met de voorwaarden van deze overeenkomst bestaande uit 6 pagina’s 
 

______________________________________________ met gezag belaste moeder  
 
 ______________________________________________ met gezag belaste vader 
 
 ____________________________________________met voogdij belaste verzorger 
 
naam leerling   ______________________________________________________________  
 
geboorteplaats    _______________________datum ________________________________  
 
woonadres   ____________________________________________________ op Aruba 
 
hierna aangeduid als  leerling________________________________   in klas  H4 - _______. 

      

Hierbij verklaren de ondertekenden het contract te hebben gelezen en begrepen en dat zij 

akkoord gaan met inhoud genoemd in de betreffende artikelen. 

 

Aruba, datum:___________________ 

 

 

 

____________________  ____________________  ____________________ 

Handtekening moeder Handtekening vader  Handtekening leerling 

 

 

 

_________________________ 

Handtekening voogd         

 

 

_____________________________ 

Namens SMOA 


