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Voor een goed verloop van het schoolreisje, zijn onderstaande zaken vastgesteld en 

geregeld:   
  

1 Inleiding  
  
Elk jaar zijn er meer aanmeldingen dan er begeleiders nodig zijn voor het schoolreisje.  

De leden van de Oudercommissie en de MR hebben voorrang om als begeleider gekozen te worden. Bij 
grote groepen wordt er uit de ouders die zich hebben aangemeld geloot.  

 Alle leerkrachten gaan "overtallig" mee met hun eigen groep en niet als begeleider van een groepje 
leerlingen (indien budgettair mogelijk). Zo kunnen ze aan alle leerlingen aandacht geven.  

 In geval van calamiteiten heeft de leerkracht de handen vrij en is inzetbaar waar nodig. Duo leerkrachten 

mogen allebei mee met hun eigen groep.  

Stagiaires gaan in principe niet mee behalve wanneer de leerkracht besluit hen in te zetten als begeleider 

van een groepje i.p.v. een ouder/begeleider. (Alleen Pabo 2 en hogere jaren). 

  

2 Algemene informatie  
2.1 Deelname aan het schoolreisje;   
Het schoolreisje is een activiteit, dat deel uitmaakt van het schoolprogramma en wordt uitgevoerd met 

inachtneming van het “Protocol schoolreisje”.   
Aan leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar dus) die niet deelnemen, wordt op de dag van het schoolreisje 

“gewoon” lesgegeven, tijdens de reguliere lestijden. De school zorgt dat hiervoor een leerkracht 

beschikbaar is.   
Als deelnemende kinderen zich deze dag niet op school melden, wordt dit doorgegeven aan de 

leerplichtambtenaar.   

Deze zal op uitdrukkelijk verzoek van school dezelfde dag nog, contact opnemen met de ouders.   

Ook bij verdachte ziekmeldingen zal de schoolleiding genoodzaakt zijn de leerplichtambtenaar op de hoogte 

te stellen en deze verzoeken contact met de ouders op te nemen.  

 

Alle begeleiders en leerkrachten beschikken over een mobiele telefoon. (Kinderen mogen van groep 6 en 7 
mogen een mobiele telefoon meenemen. Bij beschadiging of verlies is de school niet aansprakelijk.)   

Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers op eigen initiatief/gelegenheid naar de bestemming  

afreizen. Indien er geen vertrouwen in de begeleiding is kan de leerling de dag van het schoolreisje op 
school blijven. Er wordt gezorgd voor een dagprogramma op school voor leerlingen die niet mee kunnen.  

Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid de naschoolse opvang op de hoogte te brengen van 
de schoolreis.  

  

 De vertrektijd en aankomsttijd bij school is afhankelijk van de bestemming en wordt met ouders 

gecommuniceerd. Deze tijden vallen zoveel mogelijk binnen de reguliere schooltijden.  

 

 Leerlingen van groep 1 t/m 4 nemen geen zakgeld mee. Groep 5 t/m 7 mogen maximaal 6 euro 
meenemen. Besteding en bewaren is eigen verantwoordelijkheid.  

 De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 nemen een eigen lunchpakketje mee. Op de dag van het 
schoolreisje krijgen zij een ijsje.  

 De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 krijgen patat, drinken en ijsje. Daarnaast blijft het een 

bijzondere dag in het jaar waarbij het toegestaan is een zakje snoep/lekkers mee te nemen.  
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•  Op de dag van het schoolreisje is de directeur om een spoedbericht op ouderportaal (Social 
Schools) te zetten mocht de bus vertraging hebben opgelopen. Ouders staan dan niet onnodig lang 
bij de school op hun kind(eren) te wachten.   

 

  

3 Ouderhulp- en betrokkenheid  
De begeleidende ouders worden tevoren tijdens een bijeenkomst ingelicht over hun rol als begeleider en de 

gemaakte veiligheidsafspraken. Verder zal, indien nodig, de route e.d. gedeeld worden.   

  

Begeleiders geven blijk van voorbeeldgedrag. De regels die in school gelden (bijv. t.a.v. roken en alcohol 

e.d.) zijn ook tijdens het reizen in schoolverband van kracht.  
  

Alle begeleiders krijgen schriftelijk een aantal zaken overhandigd, zoals relevante medische gegevens, 

mogelijke allergieën en telefoonnummers van leerkrachten en andere begeleidende ouders.   

  

   

4 Bestemming(en)  
 Uitgangspunten voor het kiezen van een bestemming zijn;   

-activiteiten zijn aantrekkelijk en geschikt voor de doelgroep.   

-enkele reistijd kleuters max. 50 minuten, vanaf groep 3 max 90 min.  -toezicht 

ter plekke door parkbeheerders en eigen begeleiding.   

De schoolreis is in principe voor groep 1 t/m 7. Groep 8 gaat ieder jaar op kamp.  

  

5 Vervoer en veiligheid  
 6.1 Vervoer vindt in principe plaats tourbussen met gordels. In uitzonderingsgevallen kan vervoer plaats 

vinden met personenauto’s. Bus/auto indeling wordt gemaakt door leerkrachten en werkgroep schoolreis.  

  

6.2 Ouders en/of leerkrachten die kinderen vervoeren, mogen dat alleen als zij een inzittenden verzekering 

hebben. Kinderen kleiner dan 135 cm met een maximumgewicht van 36 kilo moeten, zowel voorin als 

achterin de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zitting‐verhoger. Kinderen 

moeten bij voorkeur achterin zitten.  

Voor alle kinderen, personeelsleden en begeleidende ouders is een ongevallenverzekering afgesloten (zie 

info in schoolgids)  

We gaan ervan uit dat alle ouders en hun kinderen van huis uit verzekerd zijn tegen ziektekosten.   

  

6.3 In een touringcar mogen niet meer personen (leerlingen) worden vervoerd dan er zitplaatsen zijn. 

Hoeveel zitplaatsen de touringcar telt, is te vinden op het keuringsbewijs dat aanwezig moet zijn in 

de touringcar.  

Bij vervoer per touringcar zorgt de schoolleiding voor voldoende begeleiding. Begeleiders 

dienen tijdens de schoolreis verspreid in de touringcar te zitten. Als de touringcar voorzien 

is van gordels dienen deze tijdens de rit gedragen te worden. De begeleiders zien toe op 

het dragen van de gordels van de kinderen.  

Personen mogen niet staand vervoerd worden.  

Iedere leerling heeft een eigen zitplaats. Zitplaatsen mogen niet worden gedeeld.  
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6.4 De kinderen worden voorafgaand aan het schoolreisje middels een klassengesprek, goed voorbereid en 
ingelicht m.b.t. veiligheidsaspecten en gang van zaken.  

  

6.5 Afhankelijk van bestemming en leeftijd wordt tevoren bepaald hoeveel begeleiders ingezet zullen 
worden. Tot en met groep 34 en 5 streven we naar 1 begeleider voor maximaal 6 kinderen. Bij groep 6 en 7 

gaat de klassenouder en eventueel nog een begeleider mee. De kinderen van deze groepen lopen zonder 
begeleiding door het park.   

Er kan per bestemming 1 particuliere auto mee om in noodsituaties iemand te kunnen vervoeren.   

  

6.6 In‐ en Uitstappen  

De kinderen en begeleiders dienen op een veilige plaats in- en uit te stappen: aan de trottoirkant of, als er 

geen trottoir is, in de berm.  

  

6.7 Ten overvloede:  

• Tijdens het schoolreisje ligt de algemene verantwoordelijkheid bij de leerkracht(en) van de 

groep(en).  

• Alle kinderen dragen, indien nodig, het schoolshirt of hesje.  

  
6.8 Op de bestemming   

Op een van tevoren afgesproken centrale plaats zijn altijd tenminste 2 personen aanwezig om te helpen 

en/of problemen op te lossen. Op deze post zijn ook EHBO- spullen aanwezig.    

   

6.9 Na het schoolreisje worden de ervaringen met de begeleiders en de leerlingen besproken, 

waarna relevante punten aan de orde worden gesteld en als evaluatie meegenomen worden 

in de bouwvergadering. Verbeterpunten worden vastgelegd en een volgende keer 

aangepast.    

  

7 Calamiteiten:  
  

Op elke bestemming is er tenminste één ouder/begeleider met een EHBO-diploma.   

Leerkrachten zorgen voor pleisters en evt. pijnstillers.   

Een touringcar of een attractiepark hebben vaak een EHBO-post!  

De directeur is tijdens de schoolreis bereikbaar in geval van calamiteiten. Via het normale school 

telefoonnummer: 070-3082098 of via het mobiele nummer van de directeur. Als zich tijdens de reis of het 

verblijf een serieus ongeluk voordoet, bepaalt de leerkracht of er alarm geslagen wordt 

(politie/dokter/ambulance).   

De leerkrachten stellen z.s.m. de directie in kennis, waarna deze de contacten met het thuisfront 

verder zal regelen. Ongelukken, welke doktersbezoek tot gevolg hadden, worden geregistreerd door de 

leerkracht.   

  

  

Wij hopen ook dit jaar weer op een fijne, aangename en onvergetelijke dag voor uw kind(eren). Hierbij 

rekenen op uw medewerking en begrip dat ieder zich houdt aan de afspraken van dit protocol zodat 

wij de veiligheid van uw kind(eren) en alle andere leerlingen optimaal kunnen garanderen.  
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Het team van Prinsehaghe 


