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Terminologie: 
Een- of meerdaagse reizen, niet zijnde uitwisselingsprojecten 
Reisorganisatie:  
- sectordirecteur 
- teamcoördinator(en) 
- hoofdreisbegeleider(s) 
 
Hoofdreisbegeleiders: degenen, die als eersten verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding 
en uitvoering van een reis  
 
Reisbegeleiders/reisleiding/begeleidingsteam: degenen, die de reis daadwerkelijk 
meemaken als begeleider. 
 
1. Bereikbaarheid:  

Reisbegeleiders en de verantwoordelijke sectordirecteur zijn tijdens de duur van de 
reis te allen tijde telefonisch of anderszins voor elkaar bereikbaar; de sectordirecteur 
is voor reisbegeleiders, ouders en voor wie dan ook het enige aanspreekpunt voor 
alle zaken die de reis betreffen. De sectordirecteur heeft voor alle zaken betreffende 
de reis de eindverantwoordelijkheid.  

 
2. Uitsluiting vooraf: 

• op basis van dossiervorming kan een leerling uitgesloten worden van een 
niet-verplichte een- of meerdaagse reis. 

• of een leerling daadwerkelijk uitgesloten wordt, wordt beslist in het overleg 
van de direct betrokkenen bij de reis; in ieder geval behoren daartoe de 
hoofdbegeleider, de mentor en het verantwoordelijke directielid van die sector. 

• de sectordirecteur deelt aan de leerling en zijn/haar ouders de uitsluiting en 
de gronden waarop deze berust binnen korte tijd na de inschrijving mede. 

 
3. Bemensing reizen: 

• een reis heeft op de eerste plaats een educatief en/of sportief karakter. 
• de reisbegeleiders hebben een specifieke deskundigheid, die hen in staat stelt 

dit educatief en/of sportief karakter waar te maken. 
• de reisorganisatie zorgt er voor, dat een begeleidingsteam evenwichtig 

samengesteld is, gelet op sekse, leeftijd, BHV deskundigheid, specifieke 
deskundigheid. 

• de reisorganisatie zorgt er voor, dat er voldoende reisbegeleiders met een reis 
meegaan om alle geplande activiteiten te kunnen laten plaatsvinden; het 
aantal reisbegeleiders is afhankelijk van de doelgroep en wordt door elke 
sector zelf vastgesteld. 

• reisbegeleiders zijn personeelsleden van de school, bij voorkeur uit de sector, 
waartoe de leerlingen behoren; aanvulling met externen is slechts mogelijk 
vanwege speciale deskundigheid (bijvoorbeeld: skidocenten). 

 
4. Afspraken  

• voorafgaand aan een meerdaagse reis wordt door de reisorganisatie voor alle 
leerlingen die gaan deelnemen aan de reis en hun ouders een bijeenkomst 
gepland. Leerlingen en ouders, die bij deze bijeenkomst niet aanwezig 
kunnen zijn en dat tijdig kenbaar hebben gemaakt, worden op een andere 
wijze van het op die bijeenkomst besprokene op de hoogte gesteld. 
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• tijdens de bijeenkomst worden de afspraken omtrent het gedrag tijdens de 
reis van zowel leerlingen als de begeleiders doorgenomen. Deelname aan de 
reis houdt automatisch onderschrijving van de afspraken in. 

• voorafgaand aan een eendaagse reis worden leerlingen en hun ouders via 
een brief op de hoogte gesteld van de afspraken, die tijdens de reis gelden. 
Deelname aan de reis houdt automatisch onderschrijving van de afspraken in. 

• bij wangedrag of schending van de gemaakte afspraken door leerlingen 
kunnen sancties worden opgelegd.  

•  de reisleiding kan een leerling na wangedrag of schending van de gemaakte 
afspraken uitsluiten van één of meer programmaonderdelen en sluit dit kort 
met de betrokken sectordirecteur; tijdens de duur van de uitsluiting blijft de 
leerling onder begeleiding van een reisbegeleider op een door de 
reisbegeleider aangegeven plaats; de sectordirecteur licht in zo’n geval de 
ouders in. 

• na overleg met de verantwoordelijke sectordirecteur kan de reisleiding een 
leerling na herhaaldelijk wangedrag, herhaaldelijke schending van de 
afspraken of na zeer ernstig enkelvoudig wangedrag besluiten de leerling 
voortijdig naar huis te sturen; dit besluit wordt niet eerder aan de leerling 
meegedeeld dan nadat de sectordirecteur contact heeft gehad met de ouders; 
na overleg met de reisleiding besluit de sectordirecteur bij voortijdig 
terugsturen van een leerling welke begeleiding bij de thuisreis noodzakelijk is. 
Alle daarvoor gemaakte extra kosten, zowel voor de leerling als voor de 
begeleider, komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de leerling. 

• na overleg met reisbegeleiders kan de sectordirecteur beslissen de leerling 
die herhaaldelijk de afspraken heeft geschonden of die herhaaldelijk 
wangedrag of enkelvoudig zeer ernstig wangedrag heeft vertoond uit te 
sluiten van deelname aan toekomstige een- of meerdaagse reizen voor 
leerlingen.  

• gedurende de reis zijn leerlingen verplicht deel te nemen aan alle geplande 
programmaonderdelen van de reis, tenzij hen om gegronde redenen 
dispensatie is verleend door de reisbegeleiders. Indien aan een leerling 
dispensatie is verleend wordt deze begeleid door een reisbegeleider. 

• door de situatie ter plaatse kunnen programmaonderdelen door de 
reisbegeleiders gewijzigd, verplaatst of geschrapt worden. 

 
 
5. In alle gevallen, waarin dit protocol niet voorziet, beslist de sectordirecteur, na 

ruggespraak met de reisleiding en eventuele andere betrokkenen 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld 24 juni 2009 
 

 


