Engels in Beersel (Hanenbos)
E21(A)/E21M(A)

van vrijdag 16 augustus tot zondag 25 augustus 2019

Wat nemen we mee ?



Voor het beoefenen van sport en ontspanning, vragen wij dat de
leerlingen bij zich hebben :
o zwemgerief (zwemSLIP voor de jongens)
o turngerief (T-shirt + short, baskets)
o breng eventueel ook tennisgerief en pingponggerief mee. Wie gekozen heeft
voor avontuur brengt kleren mee die echt vuil mogen worden.



Vergeet vooral niet het toiletgerief en enkele handdoeken.



De deelnemers moeten geen beddengoed meebrengen, alles is ter plaatse.



Beperk het zakgeld (+ € 40, voor persoonlijke uitgaven, liefst in briefjes). Bij
hun aankomst op de stage kunnen de deelnemers dit zakgeld afgeven op het
secretariaat. Daar wordt het voor hen veilig bewaard. Wat zij menen nodig te
hebben tijdens de dag, kunnen ze daar dan afhalen.
Breng ook wat ponden mee (+ £ 20) voor de excursie naar Engeland (alleen voor
persoonlijke uitgaven).



Breng een zonnecrème en een drinkfles mee.



Voor de lessen zelf neemt iedere deelnemer best een klein woordenboek mee van
de gekozen taal en ook papier en schrijfgerief voor notities en opgaven.



Voor de daguitstap naar Engeland eist de Britse overheid een schriftelijke
toestemming van de ouders om het land te verlaten en naar Engeland te gaan.
Bovendien moet het gemeentebestuur van de woonplaats de handtekening van de
ouders wettigen. Voor wie op de eerste dag van de stage al 18 jaar is of ouder, is
dit document niet nodig.



Vergeet vooral u w identiteitskaart niet ! De identiteitskaart is echt
noodzakelijk voor de excursie naar Engeland.



Gelieve het medisch formulier achteraan dit dossiertje ingevuld af te
geven aan de leraar/lerares bij het begin van de stage samen met de
klevertjes van het ziekenfonds.



Mogen wij u vragen alle in te vullen attesten voor tussenkomst van het
ziekenfonds af te geven bij het onthaal ? Bij het afhalen van uw kind krijgt u ze
ingevuld terug!

Opmerkingen

 Gezien de diverse stageactiviteiten bestaat er geen mogelijkheid tot bezoek.
In dit verband kunnen we u nogmaals verzekeren dat de deelnemers nooit
aan hun lot overgelaten worden. Voor heel de duur van de stage blijven ze
onder onze verantwoordelijkheid.

 Deelnemers die echt blijk geven van “slechte wil” worden naar huis gestuurd.
 Op het einde van de stage ontvangt iedereen een stagerapport.
 We beschikken over een infirmerie en er is een dokter verbonden aan de stage.
 Merk al uw kledingstukken indien mogelijk!

Plaats van afspraak
U wordt verwacht op vrijdag 16 augustus 2019 tussen 14.30u en
15.30u. De stage eindigt op zondag 25 augustus 2019 tussen 10u
en 11u.
WEGBESCHRIJVING :
1. Vanuit Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent of Oostende volgt u de Ring rond Brussel
E19 richting Mons-Charleroi (Parijs).
U verlaat de E19 via afrit 20 Huizingen-Sint-Genesius-Rode. U gaat links richting
Dworp/Alsemberg en 1,8 km verder links Lotsesteenweg richting Lot/Beersel. U volgt
de wegwijzers ´Hanenbos´. Bovenop de ´Bruineput´ rijd je links het vormingscentrum
Hanenbos binnen.
2. Wie over Leuven komt en de Ring rond Brussel over het viaduct van Vilvoorde wil
vermijden, kan ten zuiden van Brussel de Ring Oost volgen.
In Kraainem verlaat u dan de E40 en kies je richting Waterloo, ook aangeduid MonsCharleroi. U rijdt twee tunnels door, onder het Vierarmenkruispunt en onder het
Leonardkruispunt. In Groenendaal, net vóór de derde tunnel, gaat u rechtsaf voorbij
de spoorwegbrug het bos in, richting Sint-Genesius-Rode.
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Na een zevental bochten en verkeersdrempels gaat u bij de wegwijzer Sint-GenesiusRode linksaf. U blijft deze weg volgen, voorbij de splitsing tot aan de verkeerslichten.
Daar gaat u linksaf de steenweg op. Aan het eerste kruispunt met verkeerslichten gaat
u rechtsaf. U volgt deze weg - de Alsembergsesteenweg - met verkeerslichten
gedurende ongeveer 7 km tot aan de afslag naar rechts (Lotsesteenweg, richting
Lot/Beersel). U volgt daar de wegwijzers ´Hanenbos´. Bovenop de ´Bruineput´ gaat u
links het vormingscentrum Hanenbos binnen.
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Verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid :
De burgerlijke aansprakelijkheid van elke deelnemer wordt door deze verzekering
gedekt (na uitputting van de eventuele familiale verzekering). Maximumbedrag van
de waarborg : € 1 500 000, lichamelijke en stoffelijke schade gemengd. Vrijstelling :
173,53 euro.
Medische zorgen :
De maatschappij neemt eveneens de medische, heelkundige, farmaceutische en
hospitaalkosten op zich tot € 3 718,40 per ongeval, zonder vrijstelling.
Verlies en diefstal :
We zijn niet verzekerd tegen diefstal of verlies van voorwerpen. Wij raden u dan ook
aan geen waardevolle zaken mee te nemen.

Adres
Telefoneren met de deelnemers gebeurt alleen in dringende gevallen. Zo wordt een
goed en vlot verloop van de stage niet gehinderd.
Verblijfsadres :
Provinciaal Vormingscentrum Hanenbos
Lotsesteenweg 103
1653 Beersel
Tel. 02/ 380 47 13
Fax 02/ 380 47 14
Permanent noodnummer : 056/ 21 05 27
Wij wensen uw zoon of dochter een uitstekende stage toe !

Drugs
Op al onze stages is er een “nultolerantie” voor drugs.

Roken
Tijdens onze stages mag er helemaal niet gerookt worden. Indien u uw zoon of dochter
toch de toestemming wilt geven om te roken (enkel tijdens de pauzes, op
afgezonderde plaatsen en ouder dan 16 jaar), gelieve dan het strookje hieronder in te
vullen en af te geven aan de stageverantwoordelijke bij het onthaal. Als u ons niets
afgeeft, gaat u er dus automatisch mee akkoord dat wij het roken verbieden.
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Ik ondergetekende, ……………………………………… verklaar dat mijn zoon / dochter
…………………..………………………. ingeschreven voor de stage te …………………………..
mag roken.

Datum : …………………… Handtekening :

Logement
Indien u bepaalde wensen hebt in verband met het logement, gelieve dan onderstaand
strookje zo vlug mogelijk op te sturen (per mail) naar de stageverantwoordelijke :
M. Geoffrey Morel
morel.geoffrey@gmail.com
Mail je wensen naar de stagecoördinator. Gelieve deze strookjes NIET naar ons
bureau in Kortrijk te sturen.
In de mate van het mogelijke, zullen wij rekening houden met uw wensen. Wij kunnen geen
rekening houden met kamerwensen die we ontvangen minder dan 1 week voor de taalvakantie.
Naam en voornaam van de deelnemer : ……………………………………………………………………………..
Telefoon : …………. /

……………………………………………………

ingeschreven voor de stage in Beersel van 16/08 tot 25/08/19
wenst in dezelfde kamer te logeren als :
………………………………………………………………………………... (naam en voornaam)
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Telefoon :

…………. /
…………. /

……………………………………………………
……………………………………………………

(Gelieve dit formulier aan de stageverantwoordelijke ter plaatse te geven a.u.b.)
(Veuillez donner ce formulaire au responsable du stage sur place s.v.p.)

Strikt vertrouwelijk
Medisch formulier

Strictement confidentiel Strictly confidential
Formulaire médical
Medical and consent Form

Naam van de deelnemer - Nom du participant - Name of the student …………………………………………….

Thuisadres - Adresse du domicile- Home address ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………tel:……/…….………….…(GSM..…./……………)
Naam en adres van de huisdokter - Nom et adresse du médecin de famille -Name and address of own doctor
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………tel:……/……….….……..
Naam van het ziekenfonds – Nom de la mutuelle – National health service:……..………………………………
Is de stagiair allergisch aan iets ? ja/nee Indien ja, waaraan ? - Le participant, est-il allergique? oui/non Si oui, à
quoi ? - Is the student allergic to anything ? yes / no If yes, to what ?
..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Volgt de deelnemer momenteel een behandeling ? ja/nee - Le participant, suit-il pour le moment un traitement?
oui / non - Is the student having any medical treatment at present ? yes / no
waartegen ? lequel ? which ? ………………………………………………………………………………………
medicamenten ? médicaments ? medication ? ……………………………………………………………………
Lijdt de stagiair aan één of andere handicap ? ja / nee Indien ja, waaraan. Le participant, souffre-t-il d’un
handicap ? Si oui, lequel ? Does the student suffer from any handicap ? yes / no If yes, from what ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………………………….
Moet de stagiair een speciaal dieet volgen ? ja / nee Indien ja, welk ? - Doit -il suivre un régime alimentaire ? oui
/ non Si oui, lequel ? - Please indicate any special dietary requirements
…………………………………………..……………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Datum van de laatste inenting tegen tetanus (indien u dit weet) - Date de la dernière vaccination anti-tétanos
(si vous vous souvenez) - Date of last anti-tetanus injection (if known)………./………/..…..
Lijdt de stagiair aan - Souffre-t-il de - Does he suffer from :
O kolieken
O astma
O epilepsie
O coliques
O asthme
O épilepsie
O colic
O astma
O epilepsy

O zeeziekte
O mal de mer
O seasickness

O hooikoorts
O rhume des foins
O hay fever

Ouderlijke toestemming tot geneeskundige zorgen tijdens de stage
Ik, ondergetekende, vader / moeder van ………………………………………………… (voornaam + naam)
ingeschreven voor de stage in ………………………..van ……....tot……………. geef het medisch korps de
toestemming om geneeskundige zorgen toe te dienen en te laten repatriëren indien dit nodig blijkt.
Autorisation parentale pour soins médicaux pendant le stage
Je, soussigné(e), père / mère de …………………………………………………………(nom + prénom) inscrit(e)
pour le séjour à ……………………………… du ………..au……………, autorise le corps médical à procurer
des soins médicaux et à faire rapatrier en cas de nécessité.
Parents’ licence for medical care during the summer camp
The father / mother of ……………………………………….. (first name and name) allows the doctor to provide
medical care and repatriate if necessary.
Signature

Handtekening
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