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Voor de buitenlandse excursies die in de bovenbouw van havo en vwo worden georganiseerd, bieden 
wij u een spaarregeling aan. 
De bedoeling van deze spaarregeling is zo veel mogelijk leerlingen in de gelegenheid te stellen 
deel te nemen aan de excursie van hun keuze. 

 
De spaarregeling is als volgt georganiseerd: 

1. U doet een voorlopige keuze voor één van de aangeboden excursies. Door te sparen legt u zich 
niet vast op een bepaalde excursie. 
Met het inleveren van een volledig ingevuld en door de ouder ondertekend excursie 
aanmeldformulier maken u en uw kind een definitieve keuze voor een bepaalde excursie. 

 
2. U maakt een aantal keren een bepaald bedrag over op onze bankrekening:  

NL38RABO0102921997 t.n.v. Ubbo Emmius te Stadskanaal. 
Vermeld s.v.p. naam en huidige klas van uw kind èn het jaar waarin de excursie naar 
verwachting plaats zal vinden: bijv. “excursie 2019” of “excursie 2020”. 
U bepaalt zelf welk bedrag u overmaakt en hoe vaak u dat doet. Wij verzoeken u echter wel de 
bedragen niet lager te laten zijn dan € 25,-. 
Wilt u de laatste termijn uiterlijk in de maand mei van het excursiejaar (kalenderjaar) aan ons 
overmaken? 
 

3. U ontvangt geen rente. De rente wordt gebruikt om de kosten te dekken die aan de 
spaarregeling en aan de organisatie van de excursies verbonden zijn. Hierdoor kunnen de 
prijzen iets gedrukt worden. 

 

4. Door te sparen krijgt uw kind geen voorrang bij de plaatsing of eventuele loting en ruilronde. 
 

5. Heeft u achteraf te veel gespaard, dan wordt het te veel gespaarde bedrag weer op uw 
rekening teruggestort.  
Gaat uw kind van school voordat uw kind bij een excursiebestemming aangemeld en geplaatst 
is, dan wordt het totale spaarbedrag teruggestort.  
Gaat uw kind van school na aanmelding en plaatsing bij een excursie of kan uw kind door 
bijzondere omstandigheden niet deelnemen aan de excursies, dan wordt het bedrag na aftrek 
van eventuele annuleringskosten terugbetaald.   

 
 

Mw. E. Bos 
Excursiecoördinator  
 

De prijzen* van de excursies voor havo 4 en vwo 5 in april 2019 zijn: 
Berlijn   (havo 4 / vwo 5)    €  400,00 
Londen   (havo 4 / vwo 5)    €  400,00 
Oostenrijk  (havo 4 met BSM, havo 4 / vwo 5)  €  450,00 
Rome   (gymnasium 5)    €  575,00 
* De genoemde prijzen zijn richtprijzen voor de spaarregeling. Het exacte bedrag van de excursie 
wordt vermeld op het aanmeldformulier en nota. 
Waarschijnlijk moeten de prijzen voor de excursies in 2020 met enkele procenten worden verhoogd. 


