
Regels voor de Oxfordreis  
 
Om er voor iedereen een fijne reis van te maken, is het nodig een paar regels op te stellen 
waaraan iedereen zich moet houden: 
 
1. De Oxfordreis is een studiereis. Dat betekent dat het educatieve programma  
 de hoofdmoot vormt. Je wordt geacht hier volop aan mee te werken. 
2. Er wordt niet gerookt.  
3. Er wordt geen alcohol gebruikt. Dat geldt ook voor drugs. 
4. Zorg voor voldoende nachtrust; het programma begint de volgende dag weer  
 vroeg. 
5. Je bent bij de gastgezinnen te gast: gedraag je dus als zodanig. Je past je aan binnen 

het gezin aan het leefpatroon van de gastouders. 
6. Engelsen zijn gewoonlijk zeer beleefd. Als Nederlanders denken dat ze een beetje 

overdreven beleefd zijn in Engeland, doen ze het naar Engelse maatstaven 
waarschijnlijk goed! 

7. Bij de gastouders krijg je ’s avonds een diner. Meestal proberen ze daarbij iets te 
presenteren dat bij jongeren in de smaak valt, maar de Engelse eetgewoonten zijn 
toch anders. Wees ook hierbij beleefd. 

8. Je krijgt een lunch mee voor tussen de middag. Op de donderdag krijg je een dubbele 
lunch. Dat is dus eventueel ook voor ’s avonds bedoeld. Je krijgt echter ook de tijd om 
eventueel ergens in Londen iets te zoeken dat meer naar je eigen smaak is. Soms 
wordt de lunch voor jou samengesteld, soms kun je dat zelf een beetje bepalen. 

9. Gedraag je in niet voorziene omstandigheden verantwoordelijk. Let op je klasgenoten, 
schakel zo nodig de begeleiders in. 

10. Ga nooit alleen op stap, zorg altijd dat je met een groepje bent. 
11. Zorg dat je altijd telefonisch bereikbaar bent tijdens de reis. 
12. Als een leerling zich op grove wijze misdraagt, dan zal contact met de ouders worden 

opgenomen. De leerling wordt dan per direct op eigen kosten naar huis gestuurd. 
Uitsluiting van deelname aan toekomstige reizen behoort dan tot de mogelijkheden.  

 
 
 
 
Verklaring 
 
……………………………………………………………………………….. (naam) uit klas ……. .  
verklaart de bovengenoemde regels voor de Oxfordreis te hebben gelezen en verklaart zich 
er aan te zullen houden.    
 
 
………………………………..…………. (handtekening leerling) 
 
 
Ondergetekende, ouder/verzorger van ………..……..…………. verklaart de bovenstaande 
afspraken voor de Oxfordreis te hebben gelezen en ermee in te stemmen. 
 
 
………………………………..…………. (handtekening ouder/verzorger) 


