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WE REIZEN  
WE REIZEN    

VOOR DE 17de  KEER 

VOOR DE 17de  KEER 

NAAR DE SNEEUW !

NAAR DE SNEEUW !    

 
  Reizen met de bus? Reizen met de bus?  
 

Onze school, Instituut Sancta Maria te Aarschot 

en de sportleerkrachten organiseren deze ski- en 

snowboardreis voor de zeventiende maal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We vertrekken rond 19u op de schoolparking. Na 

een lange busrit en een stevig ontbijt, verdelen we 

het skimateriaal en beginnen we al met onze eer-

ste skidag. Iedereen krijgt een monitor.  

Dit jaar skiën we 7 dagen. 

Meer inlichtingen over dit skigebied: 

 

www.wagrain.at 

 

 
 

Wie, wat en waar?Wie, wat en waar?  
 
Na een geslaagde ski- en snow-

boardvakantie vorig jaar gaan we  dit  jaar met 

de leerlingen en hun vrienden of vriendinnen 

naar Wagrain(Oostenrijk).  

 

 

 

 

 

 

 

Skiën op de berg, waar Hermann Maier en  

Manuela Riegler hebben geleerd, hoe 

je wereldkampioen wordt. Drie skistations en 

drie dalen, dat zijn alleen al in Wagrain uw skige-

bieden vlak voor de hoteldeur. Het skigebied 

Amadé met 860 kilometer piste is het perfecte  

skipanorama daar omheen.  

WAGRAIN 



  SkiSki--&  Snowboardles?&  Snowboardles?  

  
Tijdens onze skivakantie krijgen de leerlingen  

elke dag les van Vlaamse monitoren.  

Deze lessen gaan steeds door van 10u tot 12u en 

van 14u tot 16u. De leerkrachten staan in voor de 

begeleiding. ’s Avonds is er animatie waaraan de 

leerlingen deelnemen. Het hotel heeft een eigen 

sporthal die ‘s avonds gebruikt kan worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Wil je mee ?Wil je mee ?  
  

Inschrijven kan door een inschrijvingsdossier  

(te verkrijgen op het onthaal) in te vullen en af te  

geven aan één van de verantwoordelijke  

sportleerkrachten én het bedrag van 200 Euro te  

storten. Dit bedrag is het voorschot en dient be-

taald vóór 02 december 2014 op het rekening-

nummer  001-5111889 - 65 van  

Sancta Maria Aarschot. 
Dit  met vermelding van je  

NAAM, KLAS en SKI/SNOW SMA.  
 

Dit voorschot is een bevestiging van inschrijving 

en is niet recupereerbaar. Je kan het resterende  

bedrag via een spaarplan (Jan/Febr) betalen of in 

één keer (eind januari). 
 

InlichtingenInlichtingen  skireis.skireis.  

Sportleerkrachten : 

 
 Carla Serneels  0474/ 19 93 01 
 Werner Broos   0477/ 55 81 97  
 Wim Bensch  0473/ 36 28 09 
 

Info op www.desportbende.be 
 

INSCHRIJVINGSDOSSIER 
VERKRIJGBAAR OP HET ONTHAAL ! 

 

 

  

  Prijs ?Prijs ?  

  

 
 
 
 
 

  
Inbegrepen zijn:Inbegrepen zijn:  

  
 busvervoer 

 vol pension 

 verzekering voor de leerlingen van de school 

 ontbijt bij aankomst & avondmaal bij vertrek 

 7-dagen skipas 

 2 x 2 uur les per dag van Vlaamse monitoren 

 huur skimateriaal (uitgezonderd +19 jaar) 

 (= ski's/stokken of snowboard, schoenen)  
 
 

Niet inbegrepen opties: 

 verzekering niet-leerling school= +7 €  

 korting eigen materiaal (alleen groepen -15 & -19 jaar): 

 ski - 25 € ; snowboard - 40 € 

 Annulatieverzekering:  +6€ 
  

  
Het hotel.Het hotel.  
 

www.oberwimm.com 

 

Bijzondere zorgen Bijzondere zorgen   
(medisch, voeding,...) 
 

          Contactpersoon: Mevr. Carla Serneels  
0474/ 19 93 01   

carla.serneels@sanctamaria-aarschot.be 

 

INSCHRIJVINGSDOSSIER 
VERKRIJGBAAR OP HET ONTHAAL ! 

 

 

referentiedatum 

3 april 2015 SKI SNOWB 

- 15 jaar  640 €  680 € 

- 19 jaar 650 € 690 € 

+ 19 jaar 
718 € 

zonder materiaal  
& verzekering ! 

718€ 
zonder materiaal 
& verzekering ! 



Het skigebied Wagrain (Oostenrijk)Het skigebied Wagrain (Oostenrijk) 

sporthal met klimwand aan het hotel kamers van 4-6 personen eigen eetzaal met mogelijkheden  
voor avondactiviteiten  

(DVD, Dataprojector,…) 

      Reisvergadering in januari om op school.Reisvergadering in januari om op school.  
 

Elk jaar reizen een 50-tal leerlingen uit alle klassen van onze school naar de wintersport. Bijna alle  

klassen worden evenredig verdeeld. Er zijn heel wat leerlingen die voor hun eerste keer op wintersport  

vertrekken. Logisch dat er dan ook veel vragen zijn. Om hierop in te spelen organiseren we tijdens de 

derde week van januari een reisvergadering. Hier leggen we uit welke kledij en materialen er best  

aangekocht worden en hoe de reis eigenlijk verloopt. Tevens wordt dan de kamerverdeling besproken. 

Heel wat vragen krijgen alzo een antwoord.  

Psst !..Je krijgt later nog wel een persoonlijke uitnodiging. 

 



Foto’s skivakantie 2013 Sancta Maria Foto’s skivakantie 2013 Sancta Maria ——  Wagrain (Oostenrijk)Wagrain (Oostenrijk) 

Voor groot en klein ! 

Het leerkrachtenteam 

Leren skiën ! 

Nieuwe vrienden maken 

Dagelijkse berichten en foto’s op de blog: 

Even uitrusten ! 
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Dit inschrijvingsformulier geef je af aan de organiserende sportleerkrachten of post je in de witte brievenbus aan het onthaal. 

O ski   - 25 € 
O snowb    - 40 € 

Naam:                 

Voornaam:               

Adres:                

Postcode:   Gemeente:           

Email:        @        

Telefoon/GSM ouder:_____ /______          

Geboortedatum:     /      /    Klas:        

Indien geen leerling van Sancta Maria,  

 schoolnaam:             

 

Keuze: O SKI       

  O SNOWBOARD (O Linkervoet voor  / O Rechtervoet voor)    

Niveau: O BEGINNER   O WEKEN ERVARING:    

Inlichtingen huur van materiaal:      

 O je hebt eigen materiaal.     

 O je wil materiaal huren.   

Lichaamslengte:      cm  Leeftijdsgroep: 

Gewicht:       kg  

Schoenmaat:         

Wenst betaling in: O VIA SPAARPLAN (januari/februari)   O TOTAAL BEDRAG  

             voor 11 januari — voor 11 februari — voor 11maart 
 
 

Verzekering:   annulatieverzekering=  +6€      O JA O NEE 

    + 19 jaar of leerling andere school verzekering:= +7€  O JA O NEE 

 

Veiligheid en regels?Veiligheid en regels?  
 

Opgelet ! De deelnemers die snowboard kiezen, verbinden zich ertoe om  
de nodige bescherming (pols, elleboog,helm,…) tijdens de activiteit te dragen.  

 

Nadat je je ingeschreven hebt en je voorschot betaald hebt. 

Doe dit steeds met vermelding van naam, klas of school en skivakantie 2015 

     

  .................           .............. 
  De ouders            De deelnemer 

 
 

                  Wil je inschrijven?Wil je inschrijven? 

Jouw keuze: ski of snowboard ?Jouw keuze: ski of snowboard ? 

O -15 jaar 

  O -19 jaar 

  O +19 jaar op 4/04/2015 



 

                         Zijn er ook regels? 
 
We weten uit ervaring dat deze week super wordt voor iedereen! De sfeer is zeker niet schools. 
Dat kan in een groep alleen als iedereen de richtlijnen naleeft. Als dat niet gebeurt, verknal je 
voor iedereen en voor jezelf een stuk plezier, ook omdat je dan een sanctie oploopt.  
Dat is zeker niet de bedoeling! Daarom enkele eenvoudige en duidelijke afspraken. 
We willen dat zowel ouders als deelnemers ze aandachtig lezen, ze daarna voor akkoord  
tekenen. 
 

Stiptheid en orde 

 Zonder verwittiging of toelating verlaten we nooit het hotel of de groep. 

 Iedereen is verantwoordelijk voor eigen of gehuurd materiaal. Bij eventuele schade of breuken 
ten gevolge van slordigheid of geweld kan je verantwoordelijk worden gesteld. 

 Niet heen en weer lopen in het hotel – We respecteren elkaar privacy. Jongens en meisjes 
blijven weg van elkaars kamers. 

 De slaapkamer-en tafelverdeling geldt voor het hele verblijf. 

 Na de maaltijd laat je in of rond de tafel geen voedselresten achter. Ruim alles netjes op.  

 Tijdens de maaltijden alle borden, bestek en glazen aan tafel worden door de deelnemers op 
tafel gezet en nadien afgeruimd. 

 De deelnemers zijn verplicht les te volgen of onder begeleiding te skiën of te snowboarden. 
 
Gezondheid 

 Voor de deelnemers wordt op geen enkel moment en op geen enkele plaats gerookt of alcohol 
gedronken 

 De oudere deelnemers die roken, roken niet in de bus, op de kamers, tijdens het eten en  
tijdens het skiën of snowboarden. Het standpunt van de vakgroep LO is nog steeds dat roken 
zeer ongezond is, maar door een duidelijke verklaring(*) van de ouders en een goede af-
spraak met de deelnemer willen we voorkomen dat …… 

 In geval van ziekte of ongeval verleent de ouder de toestemming aan de verantwoordelijke om 
alle maatregelen te treffen in het belang van de deelnemer. 

 De ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht bij medische problemen 
Respecteer elkaars nachtrust, sneeuwvakantie is een zware fysieke inspanning! 
 

Netheid 

 De bus en onze slaapkamer worden dagelijks opgeruimd en ordelijk achtergelaten. 
Na de maaltijd laat je in of rond de tafel geen voedselresten achter. Ruim alles netjes op.  
Alle borden, bestek en glazen worden door de deelnemers op tafel gezet en nadien afge-
ruimd. 

  We gaan niet op veertiendaagse cruisereis, daarom is je bagage beperkt tot één reistas of  
valies. Onze voorkeur gaat uit naar reistassen of flexibele valiezen. Harde koffer zijn moeilijk 
stapelbaar in de bagageruimte. 

 
We schikken ons naar de richtlijnen van de reisverantwoordelijken. 

Overtreders kunnen gesanctioneerd worden, zo nodig met een terugreis op eigen kosten. 
 

Naam deelnemer …………………………………………………… 
en zijn/haar ouders hebben deze afspraken gelezen en gaan ermee akkoord. 
 
(*) Mijn zoon/dochter (geboren na 1998—d.i. +16 jaar) mag/mag niet roken tijdens de vakantie. 
 

Handtekening ouders                                                  Handtekening deelnemer  



 

                         INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
 

 
 
Naam  en voornaam deelnemer             
Telefoonnummer(s) waarop u steeds bereikbaar bent 
Telefoonnummer van              
Telefoonnummer van              
 
Naam en tel. van uw huisarts             
 

Nummer SIS kaart van de deelnemer                

Zijn er aandachtspunten waar de begeleiding dient rekening mee te houden? 
 Bv. Vlug moe,  slaapwandelen , vegetariër of andere 

                 
                  
 
Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie, hartaandoeningen of andere) 
                 
                 
 
Moet uw kind tijdens het verlof medicatie nemen? (Welke, hoe dikwijls en hoeveel?) 

                 
                  
 
Is uw kind gevoelig of allergisch voor: 
 
-Geneesmiddelen? Welke?              
-Bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke?           
 
Andere inlichtingen of opmerkingen:            
                 
                  
 
VEGETARIËR O JA / O NEE 
        
Ik, ondergetekende machtig de verantwoordelijken om in geval van nood of indien de ouders 
niet bereikt kunnen worden de nodige medische handelingen te laten uitvoeren door  
professionele medische hulpverleners. 
 

Datum en handtekening ouder(s) 

Ouders, wij vragen om deze fiche zorgvuldig in te vullen. De begeleiding heeft de gegevens 

nodig om de reis optimaal te kunnen organiseren. Indien u over uw kind bepaalde gegevens 

mondeling wil toevertrouwen , gelieve dan contact op te nemen met  

Mevr. Serneels 0032 (0) 474/199.301 

Vergeet  niet de Europese  
ziekteverzekeringskaart  

mee te geven !!! 


