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Geïntegreerde werkperiode mei 2022 - Parijs 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
De geïntegreerde werkperiode voor de leerlingen van het vijfde jaar gaat door in Parijs. 
 
We vertrekken op maandag 23 mei om 7u45 en komen terug op woensdag 25 mei rond 21:30. De 
prijs voor uw kind bedraagt € «gevraagd_gwp». In deze prijs is het volgende inbegrepen: de 
busreis, kamer en ontbijt, metrotickets, twee warme maaltijden in een restaurant en bijna alle 
inkomgelden voor musea en bezienswaardigheden. 
Het zal wel nog nodig zijn zakgeld voor snacks,1 avondmaal en voor eigen gebruik mee te nemen, 
alsook een waarborg van 15 euro voor het hotel en het bedrag van 8,5 euro voor een bezoek aan 
de Eiffeltoren. 
 
Bijna alle mutualiteiten en veel sociale diensten van de overheid geven toelagen aan de ouders van 
deelnemers van een GWP. Het volstaat het betreffende document af te halen, op school te laten 
invullen en terug te bezorgen. De bijdrage wordt nadien op uw bankrekening gestort. 
 
U betaalde reeds € «bet_gwp» . Gelieve het resterende bedrag van € «saldo_gwp»  (zie 
betalingsgegevens) vóór 5 mei 2022 over te schrijven. 
 
Wij herinneren u er aan dat minderjarige leerlingen een reistoelating nodig hebben om deel te 
mogen nemen aan een buitenlandse GWP. Dit document kan u bekomen op het stadhuis van de 
gemeente waar u woont en geef je af op het secretariaat BP ten laatste tegen dinsdag 10 mei. 
 
Zorg er ook voor dat uw zoon/dochter bij vertrek in het bezit is van een Europese 
ziekteverzekeringskaart, identiteitskaart en zijn/haar Covid Safe Pas (zowel papieren versie als 
digitaal). 
 
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en aangename 
ervaring zal zijn. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Joke Veldeman Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 
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