
 
 
 
 
Aan leerlingen en ouders van de klassen 10A,10B en de 11e klassen 
 

Nijmegen, 30 maart ’20 
Annuleren reizen 
 
Beste leerlingen, ouders, 
 
In Nederland en ook daarbuiten is het sociale, culturele en sportieve leven zo ongeveer tot stilstand ge- 
komen. Schouwburgen, theaters, concertzalen, horeca, bioscopen, sportclubs zijn gesloten; evenementen, 
ongeacht in welk domein, gaan niet door; op dit moment worden er al agenda’s tot en met de maand 
augustus leeggemaakt, ofschoon de huidige overheidsmaatregelen voorlopig tot 1 juni van kracht zijn. 
Reizen, in welke vorm dan ook is op dit moment, en naar verwachting ook in de komende periode vrij- 
wel onmogelijk en bovendien meestal niet toegestaan en onwenselijk, zeker als het om groepsreizen gaat. 
 
Tegen deze achtergrond moest de schoolleiding afwegingen maken en een beslissing nemen over de 
geplande reizen en (buitenlandse groeps)activiteiten in schoolverband. Na overleg met teamleiders en de 
reisleiders heeft de schoolleiding besloten om de reizen in schoolverband naar Berlijn, Praag en Parijs die 
voor begin juni gepland staan te annuleren. Het is onzeker hoe de komende weken en maanden gaan 
verlopen. En juist vanwege die onzekerheid, in combinatie met de nu geldende maatregelen van de 
Rijksoverheid én de prognoses, zijn we tot dit besluit gekomen.  
 
De belangrijkste overwegingen bij het annuleren van de buitenlandse reizen: 

- We willen geen enkel onnodig risico lopen m.b.t. de gezondheid en het welzijn van onze 
leerlingen en medewerkers. 

- De onzekerheid over het uiteindelijke aantal deelnemers bij het wél laten doorgaan van de reizen: 
het is heel wel denkbaar dat een (groot) deel van de deelnemers – leerlingen en begeleiders – 
uiteindelijk niet kan, mag, of wil deelnemen. 

- De onzekerheid over het kunnen realiseren van de dagprogramma’s: het is zeer de vraag of 
attracties, bezienswaardigheden, etc. in Parijs, Berlijn en Praag begin juni alweer volop groepen 
mogen ontvangen. 

- Deze reizen vragen veel voorbereiding en met de afgelasting ervan creëren we rust en ruimte voor 
onze collega’s die in deze hectische tijden hun handen vol hebben aan het organiseren van 
onderwijs op afstand en de schoolexamens.  

 
Wij realiseren ons terdege dat het afblazen van deze activiteiten een grote domper is. Voor ons is dit 
overigens niet anders: wij verheugden ons er enorm op en beseffen, dat voor de leerlingen die het betreft, 
hun schooltijd als een nachtkaars uitgaat: zonder centraal examen, zonder examenstunt, zonder 
gezamenlijke reis en zonder een mooie vakantie of andere feestelijkheden. Onze hoop is nu gevestigd op 
het doorgaan van de getuigschrift- en diploma-uitreikingen en het eindejaar gala die voor begin juli op de 
planning staan. Daarnaast laten wij onze gedachten gaan over alternatieven voor de geannuleerde reizen, 
die misschien de teleurstelling wat kunnen verzachten. Suggesties daarover, die uitvoerbaar zijn onder de 
gegeven omstandigheden, zijn van harte welkom! 
 
Wij zijn momenteel bezig met de financiële afhandeling van de annuleringen. Ongeacht de afloop daarvan 
zorgen we dat leerlingen en ouders gevrijwaard worden van eventuele financiële consequenties. Alle 
gedane betalingen (termijnen, aanbetaling of de gehele reissom) gaan wij terugstorten. De uitvoering 
hiervan kost nog wat tijd, waarvoor we begrip vragen. Eventuele automatische reminders van WisCollect 
kunnen worden genegeerd. Deze moeten in het systeem handmatig worden uitgezet en ook dat vraagt nog 
even tijd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Schoolleiding Karel de Grote College 


