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Ter inleiding
Scholen organiseren regelmatig reizen voor leerlingen en/of personeel. Het kan hierbij gaan
om internationale reizen met bus of vliegtuig, maar ook op meer beperkte verplaatsingen als
een groep leerlingen die bijvoorbeeld klasgewijs onder de verantwoordelijkheid van de
school met de fiets een bezoek brengt aan een instelling in de vestigingsplaats van de
school.
In deze regeling wordt aangegeven welke uitgangspunten gelden en aan welke criteria onder
de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde reizen moeten voldoen. De regeling
kent de volgende onderdelen: inleiding, uitgangspunten, begeleiding, veiligheid en gedrag.
Uitgangspunten regeling reizen
 De schoolleiding bepaalt vooraf welke reizen onder de verantwoordelijkheid van de
school vallen.
 De schoolleiding maakt jaarlijks schriftelijk (bij voorkeur in de schoolgids) aan
leerlingen, ouders en personeel bekend dat de school geen verantwoordelijkheid
draagt voor reizen/reisjes die leerlingen en/of personeelsleden buiten medeweten of
zonder toestemming van de schoolleiding organiseren. Zij wijst daarbij op de
mogelijke risico’s.
 Scholen kunnen onderscheid maken tussen eendaagse reizen, meerdaagse reizen
en buitenlandse reizen.
 Inschrijving voor een meerdaagse en/of buitenlandse reis geschiedt door middel van
een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Het formulier wordt door de ouders
ondertekend waarbij de ouders zich akkoord verklaren met de regeling reizen
Alliantie Voortgezet Onderwijs. De schoolleiding stelt het formulier vast.
 De schoolleiding beslist over toelating deelnemers.
 De schoolleiding beslist over deelname en samenstelling begeleiding. De leiding
dient zowel kwalitatief als kwantitatief van voldoende niveau te zijn. Voor het
kwantitatieve niveau geldt als vuistregel: minimaal twee begeleiders.
 Reizen dienen een educatief en/of pedagogisch doel.
Begeleiding
 Iedere reis wordt begeleid door daartoe bevoegd en gemandateerd deskundig
personeel van de school.
 Indien vrijwilligers (bijvoorbeeld ouders) deel uitmaken van de begeleidende staf,
wordt dat vooraf schriftelijk vastgelegd. Een reis mag nooit alleen worden begeleid
door vrijwilligers.
 De begeleiding draagt zorg voor naleving van de vooraf vastgestelde gedragsregels
voor reizen. Indien de school geen regeling heeft voor gedragsregels tijdens reizen
zijn de reguliere gedragsregels zoals die ook op school gelden van toepassing.
 Ouders worden jaarlijks en voor meerdaagse reizen schriftelijk geïnformeerd over de
regels die de school in dit verband hanteert.
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Veiligheid
 Voor busreizen in en vanuit Nederland geldt dat de Alliantiescholen uitsluitend
werken met Nederlandse busmaatschappijen die het keurmerk Touringcarbedrijf of
het gelijkgestelde ISO9001-certificaat aangevuld met het ANVR veiligheidsdocument
voeren.
 Wanneer moet worden samengewerkt met buitenlandse busmaatschappijen, dan is
veiligheid het belangrijkste criterium dat voor de selectie van busmaatschappijen
geldt.
 In de bus wordt gebruik gemaakt van veiligheidsgordels. Begeleiding en
buschauffeur(s) zien erop toe dat leerlingen en personeel die veiligheidsvoorschriften
naleven.
 Ieder deelnemer en begeleider beschikt over een eigen veilige, reguliere zitplaats
 Ook voor het boeken van vliegreizen staat de veiligheid voorop. Scholen mogen
nimmer een reis boeken bij vliegtuigmaatschappijen die voorkomen op de
communautaire lijst van de EU van niet veilige maatschappijen (zogenaamde zwarte
lijst). Zie: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_nl.pdf
 Indien de reis met eigen auto’s plaats vindt, dienen de organisatoren er zich van te
overtuigen dat het om veilige auto’s gaat en de chauffeurs over een passend geldend
rijbewijs beschikken.
 Indien de reis per fiets geschiedt, communiceert de school helder, dat zij verwacht
dat elke deelnemer en begeleider over een fiets beschikt die voldoet aan de geldende
eisen en veiligheidsvoorschriften. Begeleiders zien er op toe dat tijdens de fietsreis
de verkeersregels worden nageleefd.
 Tegen leerlingen die zich niet aan veiligheidsvoorschriften houden wordt direct en
doeltreffend opgetreden.
 Begeleiders verspreiden zich altijd over de groep, zodat er sprake is van doeltreffend
toezicht.
 Voor iedere reis geldt dat zowel de school als de begeleider(s) over een
deelnemerslijst beschikt. Op de deelnemerslijst staan de actuele telefoonnummers
van de leerlingen, de ouders/verzorgers die bereikbaar zijn en de noodnummers van
de schoolleiding. De aanwezigheid van deelnemers wordt frequent gecontroleerd.
 Bij excursies, meerdaagse reizen, internationale reizen krijgen de ouders vooraf de
beschikking over de reisplanning, het (globale) programma en de bereikbaarheid van
begeleider(s) en school.
 Leerlingen en personeel zijn zelf verantwoordelijk voor hun medicijngebruik en hun
medicijnpaspoort, tenzij met de schoolleiding in individuele gevallen expliciet andere
afspraken zijn gemaakt.
 Roken en alcoholgebruik is tijdens het reizen niet toegestaan. Ten aanzien van het
alcoholgebruik gedurende heel de reis leeft de begeleiding de Nederlandse
wetgeving na, tenzij het bezochte land strengere eisen hanteert.
 De school heeft een calamiteitenplan. Daarin zijn afspraken over communicatie
helder vastgelegd.
 Ook bij individuele calamiteiten wordt de schoolleiding onmiddellijk geïnformeerd. De
schoolleiding informeert de betreffende ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk na de
melding.
 De school controleert jaarlijks of de dekking van de betreffende verzekering op orde
is. De school informeert ouders/verzorgers over de strekking en reikwijdte van die
verzekering, zodat zij hun kind desgewenst kunnen bijverzekeren.
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Gedrag
 De school is helder over welk gedrag van leerlingen en begeleiders wordt verwacht
tijdens reizen.
 De school is helder over de gedragsregels ten aanzien van roken en alcoholgebruik.
 Drugsgebruik en handel in drugs leidt altijd tot het op de kortst mogelijke termijn op
eigen kosten naar huis sturen van de betreffende leerlingen of personeelsleden.
 Leerlingen nemen deel aan het programma. Alleen wanneer de begeleiding expliciet
toestemming verleent kan hiervan worden afgeweken.
 Iedere deelnemer en begeleider houdt zich aan de afgesproken planning en de
afgesproken tijdstippen. Begeleiders maken heldere afspraken hoe wordt
gecommuniceerd als door externe tegenslag een afspraak niet kan worden
nagekomen.
 Vrije programmaonderdelen worden altijd groepsgewijs – dus nooit alleen uitgevoerd.
 Leerlingen houden zich aan de ‘huisregels’ van de verblijfsaccommodatie.
 De begeleiders bepalen – uiteindelijk - de kamerindeling. Jongens en meisjes slapen
gescheiden.
 Indien leerlingen of personeelsleden zich in ernstige mate niet houden aan de
afgesproken gedragsregels kan de betreffende persoon – nadat de schoolleiding
hierover een besluit heeft genomen – op eigen kosten worden teruggestuurd. Een
(aanvankelijke) weigering van ouders/verzorgers om deze kosten te dragen kan nooit
leiden tot uitstel van deze sanctie. De organisatoren dragen er zorg voor dat de
betreffende persoon veilig naar het vliegveld/treinstation wordt geleid. En er worden
afspraken met de ouders gemaakt over het ophalen van de leerling.
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