Naam: ________________________________________

Klas: ____________

Protocol en contract reizen en excursies
Algemeen:
1. Prijzen van excursies en reizen zijn vooraf bekend.
2. Het globale programma is bij de deelnemers, ouders en begeleiders bekend en wordt
vooraf aan de betrokkenen verstrekt.
3. De excursie maakt onderdeel uit van het onderwijsprogramma, waarbij geldt:
a. Deelname in principe verplicht
b. In geval van het niet kunnen voldoen aan de financiële bijdrage kunnen
ouders een beroep doen op Stichting Leergeld.
c. Voor eventuele thuisblijvers wordt een verplicht alternatief programma
opgesteld.
4. Ouders/verzorgers ontvangen voorafgaand aan de reis/excursie een factuur. Bij het
niet betalen wordt deelname uitgesloten.
5. Afmelden voor een reis of excursie kan alleen onder opgaaf van een geldige reden
voor vertrek bij de teamleider. Reeds gemaakte kosten worden aan de
ouders/verzorgers doorberekend.
6. Alle deelnemers (leerlingen en begeleiders) zijn verzekerd via het standaardpakket
van de school. Informatie over de verzekering is te verkrijgen bij de administratie van
de school.
7. Eventuele aanvullende verzekeringen (reis- en annuleringsverzekering) sluiten
ouders/ verzorgers en begeleiders zelf af.
8. Ouders/ verzorgers en leerlingen tekenen voor dit protocol en verklaren hierbij dat zij
deze bepalingen en regels kennen en onderschrijven.
9. Voorafgaand aan de reis is er een verplichte bijeenkomst van alle deelnemers en
ouders/verzorgers waarin het globale programma en de gedragsregels worden
besproken.

Uitsluiting deelname
1. Doelstelling is om alle leerlingen mee te laten gaan met de excursie.
2. De schoolleiding kan een leerling deelname aan een reis of excursie ontzeggen
wanneer:

a. er sprake is geweest van een interne of externe schorsing in de
schoolloopbaan van de betreffende leerling.
b. er bij eerdere excursies/ reizen sprake is geweest van ernstig wangedrag.
c. er bij eerdere excursies/ reizen sprake is geweest van alcohol- of
drugsgebruik bij schoolactiviteiten.
d. de schoolleiding van mening is dat de leerling door gezondheidsproblemen
en/of gedrag een goede voortgang van de excursie of programma kan
belemmeren.
3. De schoolleiding zal voor toepassing van regels 2a t/m 2d altijd informatie vragen bij
de mentor en de reisleiding. De uitslag zal met moverende redenen aan ouders/
verzorgers en leerling bekend worden gemaakt en is bindend.

Tijdens de reis
1. Alle leerlingen volgen het programma.
2. De begeleiders voeren het programma uit of laten het uitvoeren. Door onvoorziene
omstandigheden kunnen de begeleiders van het programma afwijken. Er zal dan
naar een goed alternatief worden gezocht.
3. De gedragsregels en instructies van de vervoerder, de eigenaar van de
accommodatie of het gastgezin worden altijd nageleefd en opgevolgd.
4. Instructies van de reisleiding worden altijd opgevolgd en uitgevoerd.
5. De leerlingen en begeleiders houden zich aan de wettelijke regels en bepalingen van
het te bezoeken land.
6. Het gebruik en het in het bezit hebben van drugs is verboden.
7. Alcoholgebruik en het in bezit hebben van alcohol is verboden.
8. Voor aanvang van de reis is door de teamleider/ schoolleiding bepaald wie van de
begeleiders de reisleider(s) is/zijn en uiteindelijk beslissingsbevoegd is/zijn.
9. De reisleider is bevoegd corrigerende maatregelen uit te voeren en sancties op te
leggen, die passen bij de omstandigheden die zich voordoen.
10. Bij afhandeling van calamiteiten (ter beoordeling van de reisleider) vindt altijd overleg
plaats met de schoolleiding.
11. Leerlingen worden enkel na overleg met de schoolleiding teruggestuurd naar huis.
Leerlingen reizen in dat geval na overleg en met kennisgeving de ouders/verzorgers
onder begeleiding terug. Tenzij overeengekomen wordt dat de leerling alleen kan
gaan of (bij voorkeur) wordt opgehaald.

12. Kosten voor de terugreis en die van een eventuele begeleider worden doorbelast aan
de ouders/verzorgers van de leerling. Indien ouders besluiten om de leerling zelf op
te (laten) halen, moet dit wel binnen 24 uur van het besluit mogelijk zijn.
13. Alle kosten ten gevolge van verwijtbaar gedrag van de deelnemers worden
doorbelast aan de ouders/verzorgers.
14. Er kunnen naar aanleiding van gedrag tijdens de excursie/reis aanvullende sancties
aan de leerling worden opgelegd na de excursie/reis, zoals bv. uitsluiting van andere
schoolactiviteiten.

De ondergetekenden verklaren dat zij de inhoud van dit protocol hebben gelezen en akkoord
gaan met de inhoud van het protocol. Dit protocol is geldig zolang de leerling is ingeschreven
op het Kandinsky Molenhoek.

De ouders/ verzorgers van: _______________________________________________
Handtekening:

Datum:

Leerling: __________________________________________________________________
Handtekening:

Datum:

