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A. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
Bij een excursie delegeert de directie de verantwoordelijkheden voor de
dagelijkse gang van zaken aan een te benoemen begeleidende docent. Deze
docent stelt een begeleidingsteam samen. Met dit team is de begeleidend
docent verantwoordelijk voor:
-

het organiseren van de excursie;
het leiden van de excursie/verzorgen van het excursieprogramma;
de zorg voor het welzijn van de deelnemende leerlingen;
het handhaven van onder B genoemde regels t.a.v. gedrag;
het opleggen en uitvoeren van te voren vastgelegde sancties bij
overtreding van deze regels zoals vermeld in C;
het oplossen van eventuele onenigheden met ouders en leerlingen
voortkomend uit de uitvoering van bovenstaande verantwoordelijkheden;
Het aanleveren van de gebruikte onderwijstijd.

Na inschrijving voor een reis kan alleen onder opgaaf van een geldige reden worden
afgemeld, waarbij geen restitutie vanuit de school van betaalde gelden wordt
verleend. De beoordeling van de geldigheid van deze reden ligt bij de teamleider.
De school heeft voor alle leerlingen en begeleiders een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten. Dit is geen reisverzekering en materiële schade
wordt door deze verzekering niet vergoed. Bagage, waardevolle voorwerpen e.d. zijn
dus niet verzekerd door school, ouders en begeleiders moeten hier zelf een
verzekering voor afsluiten. Ook andere aanvullen verzekeringen
(annuleringsverzekering) moeten door ouders zelf worden afgesloten.
Ouders tekenen bij vrijwillige reizen bij intekening voor deelname, voor correcte en
tijdige betaling en voor kennisname van dit protocol en gaan akkoord met de in dit
protocol genoemde gedragsregels.
N.B. Als men bij geschillen tussen ouders of leerlingen en docenten het niet eens
kan worden bemiddelt de teamleider namens de directie.
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B. Regels bij reizen en excursies
1. De leerlingen volgen de aanwijzingen en richtlijnen op van zowel de
begeleiders van school als van de externe begeleiders (o.a.
chauffeur en accommodatie-eigenaren).
2. De gedragsregels worden aan het begin van de reis nogmaals met
de leerlingen besproken en herhaald.
3. Alle leerlingen volgen het programma en blijven bij de begeleiders
tenzij anders aangegeven.
4. De deelnemers bezorgen geen overlast aan anderen (hieronder
vallen o.a. ook andere deelnemers, begeleiders, vervoerders en
accommodatie-eigenaren).
5. De deelnemers laten nergens afval achter.
6. De deelnemers gebruiken geen alcohol, drugs, energiedrink en/of
wapens en hebben dit ook niet in hun bezit.
7. De deelnemers gaan akkoord met steekproefsgewijze controle op het
bezit/gebruik van de onder punt 6 genoemde zaken.
8. De deelnemers zijn op tijd op de afgesproken plaats.
9. De deelnemers stellen zich niet bewust bloot aan onnodig gevaar.
10.Iedere deelnemer heeft altijd een geldig paspoort of identiteitskaart bij
zich.
11.Leerlingen en begeleiders hebben bij reizen buiten Nederland een pasje met
de gegevens van hun ziektekostenverzekering bij zich.

Dit alles steeds ter beoordeling van de begeleiders.

C. Sancties bij overtredingen
Docenten dienen grensoverschrijdend gedrag tijdens excursies, in strijd met
de waarden van onze school, dan wel gedrag dat de veiligheid van de
medeleerlingen, begeleiders of van de leerling zelf op het spel zet, te melden
bij de teamleider. Ouders krijgen na afloop een brief met als inhoud de aard
van het vergrijp en een melding van eventueel genomen sancties.
Mogelijke sancties:
- vervangende opdracht maken;
- uitsluiting van delen van het excursieprogramma;
- algehele uitsluiting (dit betekent in de praktijk: ouders wordt verzocht hun
kind op te halen op de locatie, de eventuele onvoorziene kosten die
gerelateerd zijn aan deze situatie zijn voor kosten van
ouder(s)/verzorger(s).
- uitsluiting van toekomstige excursies
De verantwoordelijkheid voor de overtreding en het financiële risico liggen bij
sancties altijd volledig bij de ouders.
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