Protocol reizen en excursies 2018-2019

INHOUD
1. Voor de reis
2. Tijdens de reis

1. VOOR DE REIS
WAT ZIJN DE REGELS?
1. Het programma van de reis is vooraf bekend bij leerlingen, ouders en directie.
2. Er is een lijst met deelnemers bij de begeleider(s), bij de administratie, de
kernteamleider(s) en de rector.
3. de lijst bevat NAW-gegevens, bereikbare telefoonnummers van de ouders,
medicijngebruik en overige informatie van belang voor een goed verloop van de reis.
4. Het reisprogramma en de deelnemerslijst worden 4 weken voorafgaand aan de
excursie aangeleverd.
5. Er wordt bij gebruik van een bus uitsluitend gebruik gemaakt van bedrijven die in het
bezit zijn van het “keurmerk touringcarbedrijf”.
6. Het is bekend of de reis verplicht (onderwijstijd) of vrijwillig is.
7. De prijs van reizen en excursies is vooraf bekend (zie incassoplanning schoolgids).
8. Afmelden voor een reis als onderdeel van het schoolprogramma kan alleen onder
opgaaf van een geldige reden, mimimaal een maand voor vertrek waarbij vaste
kosten aan de ouders worden doorberekend. De beoordeling van de reden berust bij
de teamleider.
9. Alle deelnemers (leerlingen en begeleiders) zijn verzekerd via het standaardpakket
van de school.
10. Aanvullende verzekeringen sluiten ouders en begeleiders zelf af.
11. Ouders tekenen voor deelname, correcte en tijdige betaling en het in orde zijn van de
nodige reisdocumenten.
12. Een betalingsregeling kan na overleg met en na goedkeuring van de directeur
bedrijfsvoering worden afgesproken.
13. Voorafgaande aan de reis is er een bijeenkomst van alle deelnemers waarin de
gedragsregels, normen en waarden worden besproken. Alle schoolregels zijn van
toepassing (zie www.csgpm.nl)
14. Gedragsregels en veiligheidsregels van de vervoerder, de eigenaar van de
accommodatie of het gastgezin gaan voor de eigen gedragsregels.
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15. De leerlingen en begeleiders houden zich aan de wettelijke regels en bepalingen van
het te bezoeken land.
16. Er is bepaald wie van de begeleiders de reisleider is en uiteindelijk
beslissingsbevoegd.
17. Op school is een contactpersoon aangewezen.
18. De reisleiding beschikt in ieder geval over één mobiele telefoon.
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2. TIJDENS DE REIS
WAT ZIJN DE REGELS?
1. De deelnemerslijst is altijd aanwezig tijdens de reis.
2. Alle leerlingen volgen het programma.
3. De begeleiders voeren het programma uit.
4. Er wordt door de reisleider per dag een logboek van de reis bijgehouden.
5. De gedragsregels worden tijdens de reis nogmaals met de leerlingen besproken en
herhaald.
6. De begeleiders zijn bevoegd corrigerende maatregelen uit te voeren en sancties op
te leggen, die passen bij de omstandigheid die zich voordoet.
7. Bij afhandeling van calamiteiten (ter beoordeling van de reisleider) vindt indien nodig
overleg plaats met de contactpersoon.
8. Leerlingen worden enkel na toestemming van de contactpersoon teruggestuurd.
9. Daarbij worden de ouders vooraf geïnformeerd en wordt er overleg gepleegd.
10. Leerlingen reizen na overleg en met toestemming van de ouders zelf terug. Bij het
ontbreken van overleg en toestemming reist de leerling onder begeleiding terug. De
ouder kan er ook voor kiezen de leerling op te halen.
11. Kosten van de terugreis en die van de begeleider worden doorbelast aan de
ouders(s).
12. Alle kosten ten gevolge van verwijtbaar gedrag van deelnemers worden in rekening
gebracht bij de ouders.
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