Den Haag, 2 november 2018
Op wintersport met het Segbroek College
Beste leerling en ouders/verzorgers,
Ook dit schooljaar gaat het Segbroek College weer op wintersport!
Van zondagavond 17 februari t/m zaterdagochtend 23 februari 2019 organiseren wij in de
week voor de voorjaarsvakantie een wintersportreis voor leerlingen van het Segbroek
College.
Bestemming
Dit jaar verblijven we in het Panorama Hotel, in Niederau, Oostenrijk.
Ons hotel ligt boven op de berg Markbachjoch op een kleine 1500 meter, in het skigebied
Ski Juwel Alpbachtall Wildschönau. Bijzonder is dat dit hotel alleen met de gondel te
bereiken is waardoor ‘s ochtends gelijk de ski's en snowboards ondergebonden kunnen
worden voor de eerste afdaling.
Kijk voor een korte impressie van het skigebied op
https://www.wintersport.nl/skigebieden/ski-juwel
Doelgroep
In principe zijn alle leerlingen van het Segbroek College vrij om zich in te schrijven voor de
wintersportreis, met uitzondering van de brugklassen en de examenklassen.
Daarnaast moet er een positief advies zijn van de afdelingscoördinator.
Wanneer er zich meer dan deelnemers opgeven dan dat er plaatsen zijn, wordt er gekeken
naar de volgende criteria:
- Leerlingen in het pre-examenjaar (3M,4H,5V) hebben voorrang.
- Leerlingen die in eerdere jaren om legitieme redenen zijn uitgeloot hebben voorrang.
- Loting vindt plaats op basis van leeftijd (dat wil zeggen van oud naar jong).

Les op niveau
Net als de vorige edities krijgen alle leerlingen les op niveau, ongeacht het aantal jaren
ervaring. Wij zijn van mening dat iedereen kan groeien. Het maakt dus niet uit of je voor het
eerst in de sneeuw staat, of dat dit de 10e keer is dat je op wintersport gaat; er valt altijd wat
te leren. Belangrijk om te weten is dat leerlingen nooit zonder begeleiding de piste op gaan.
Verschillende niveaus:
- Ski beginner
- Ski gemiddeld
- Ski gevorderd.
- Snowboard beginner
- Snowboard gemiddeld
- Snowboard gevorderd

(geen ervaring in de sneeuw)
(tot 4 weken ervaring in de sneeuw)
(vanaf 4 weken ervaring in de sneeuw)
(geen ervaring in de sneeuw)
(tot 4 weken ervaring in de sneeuw)
(vanaf 4 weken ervaring in de sneeuw)

Kosten
Het totale kostenplaatje komt uit op €525,- per deelnemer.
Dit is inclusief lessen, materiaalhuur, skipas, halfpension, busreis en reisverzekering, bij een
deelnemersaantal van 56 leerlingen. Voor de huur van snowboardmateriaal geldt een
toeslag van €18,- per deelnemer.
Mocht je zelf in bezit zijn van ski- of snowboardmateriaal, dan krijg je een korting van €44,euro.
NB: Tijdens deze reis is het dragen van een goed passende ski- of snowboardhelm verplicht.

Inschrijven
Enthousiast?! Inschrijven kan via onderstaande link van maandag 5 tot en met zondag 25
november aanstaande. De uitslag van een eventuele loting volgt uiterlijk een week later.
Hier vul je je eigen e-mailadres (of dat van je ouders) in en de tourcode van school.
Let op: inschrijven mag alleen met toestemming van je ouders!!
https://travels.leverreizen.nl/plogin.php
tourcode: SEG170219.SKI
Uitleg
1.
2.
3.
4.
5.

Klik op bovenstaande link en log in met uw eigen e-mailadres en tourcode.
U krijgt direct de vragenlijst te zien - vul deze volledig is met de juiste gegevens.
Wanneer u alle gegevens ingevoerd hebt, klik dan op verzenden.
Uw gegevens worden verwerkt en er komt dan een pop-up-scherm met ‘alles met succes verwerkt’.
Klik dan op log out.

Namens het Segbroek Wintersport-comité,
Q. Verseput

