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Beste ouders 
Beste leerling 
 
Wij brengen u graag op de hoogte van enkele noodzakelijke maatregelen om rekening mee te houden bij 
deelname aan de GWP Berlijn.  
 
Vaccinatie 
 
U heeft bij het inreizen van Duitsland een coronabewijs nodig. De eisen aan het vaccinatiebewijs als u met het 
Janssen-vaccin bent gevaccineerd, en de eisen aan het herstelbewijs zijn veranderd. Een volledige vaccinatie 
bestaat uit twee vaccinaties. Ook als u gevaccineerd bent met het Janssen-vaccin moet u minstens 2 keer 
gevaccineerd zijn om te gelden als volledig gevaccineerd. Daarnaast is de geldigheid van het herstelbewijs 
verkort van 6 maanden naar 90 dagen. In alle deelstaten is de 2G of 2G+-regel van kracht. Dit betekent dat u 
volledig gevaccineerd of hersteld (2G) van corona moet zijn. Het kan ook zijn dat u daarnaast nog een 
boostervaccinatie of negatief testbewijs moet laten zien (2G+) om toegang te krijgen tot grote delen van het 
openbare leven, zoals restaurants, horeca, winkels, musea, en veel gevallen ook hotels. 
 
De booster is dus noodzakelijk om deel te nemen aan alle activiteiten. Wij hebben dit nagevraagd aan het 
reisbureau en dit was hun antwoord:  
Duitsland maakt geen onderscheid in -18 en +18 jarigen. Het is dus aangeraden om iedereen die meegaat op 
reis te overtuigen om hun boosterprik te nemen. 
Een negatief testbewijs afleveren is niet mogelijk om tijdens deze groepsreis te realiseren.  
 
Samengevat:  
3 vaccinaties zijn noodzakelijk (2 vaccinaties + booster). Indien u eerder het Janssen-vaccin toegediend 
kreeg, is een tweede boostervaccin vereist om deel te nemen.  
 
Coronamaatregelen 
 
Het FFP2-mondkapje is in Duitsland verplicht in openbare gebouwen, winkels en het openbaar vervoer. Het is 
dus noodzakelijk om voldoende voorraad (min 5 stuks) bij te hebben bij vertrek.  
 
Omwille van coronaregels en de hieraan gekoppelde vertragingen met boekingen en veranderingen in 
activiteiten, zal het afgewerkte programma en exacte eindbedrag later worden meegedeeld. Wij pogen rond de 
vooropgestelde prijs van 395 euro te blijven.  
 
Verzekering  
 
Wij hebben voor elke leerlingen een reisverzekering afgesloten. Om misverstanden te vermijden, vindt u de 
voorwaarden in de brief in bijlage. Quarantaineverplichting en lockdown worden niet verzekerd.  
 
Met vriendelijke groet  
Orphelia Kiekens  
Naomi De Pauw  Marie-Paule Haegeman  
Projectleiders  Directeur 
 

 


