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Protocol uitstapjes / schoolreisje / schoolkamp.
Onze school organiseert regelmatig een uitstapje onder lesgebonden tijd naar voorstellingen, musea
en andere buitenschoolse activiteiten. Vanuit de veiligheid van de kinderen en de
verantwoordelijkheid van de leerkracht is er na overleg met de MR het volgende vastgesteld:
Uitganspunt bij alle evenementen is ‘samen uit, samen thuis’. Dat betekent dat we starten en
eindigen in de klas. De leerkracht is op deze manier in staat om toezicht te houden over de groep.
Praktische maatregelen voor de leerkracht:
•
•

•
•
•
•
•

Pas de grootte van de groepen aan, aan de leeftijd en het niveau van de kinderen.
Activiteiten worden begeleid door leerkrachten aangevuld door niet-personeelsleden
(ouders/verzorgers/stagiaires).
o Groepen 1,2 en 3: één begeleider op 5 kinderen;
o Groepen 4 t/m 8: één begeleider op 7-8 kinderen. De leerkracht instrueert de
kinderen en begeleiders. Afhankelijk van locatie van de excursie kan het ook zijn dat
de verdeling voor de bovenbouwleerlingen aangepast wordt.
Zorg dat je de telefoonlijst/ParnaSsys leerkrachtapp van je groep bij je hebt.
Zorg voor eventuele medicijnen van kinderen en medicijninstructies.
Alle kinderen dragen iets zichtbaars van de Vijfmaster (bijvoorbeeld Vijfmaster shirt/hesjes).
Maak afspraken t.a.v. gewenst gedrag met de kinderen.
Indien nodig zorgt een BHV-er voor een verbandtrommel.

Vervoer per fiets of wandelen:
•
•
•
•

Alle kinderen en begeleiders dragen een hesje.
Twee aan twee
Afhankelijk van de route wordt de groep in kleine groepjes opgesplitst.
Vervoer per fiets: vanaf groep 6.

Vervoer met de auto: De bestuurder van de auto is verantwoordelijk voor:
•
•
•
•

Een auto die voldoet aan de wettelijke eisen
Kinderen kleiner dan 1.35m: goed gekeurd kinderzitje.
Kinderen groter dan 1.35m: autogordel en indien gewenst een zitverhoger.
Niet roken in de auto

Van ouders wordt verwacht dat zij voor hun eigen kind een goed gekeurd kinderzitje in de auto
hebben. Bij incidenteel vervoer (zoals een uitstapje van school) gelden de volgende regels voor het
vervoeren van andere kinderen: kinderen vanaf 4 jaar mogen alleen achterin en met de autogordel
om worden vervoerd. Indien er meerdere autostoeltjes aanwezig zijn moeten deze gebruikt worden.
Als uw kind met een andere ouder meerijdt kunt u uw kind een zitverhoger meegeven.
Als de ouder niet zelf rijdt, zorgt de ouder voor een plaatsvervanger en meldt dit bij de leerkracht.

Vervoer met de bus:
•

•

Als de reis per bus gaat zijn er 2 leerkrachten in iedere bus aanwezig. Begeleidende ouders
en leerkrachten hebben allen een mobiele telefoon en een lijstje met telefoonnummers van
alle leerkrachten en directie, van de locatie en van algemene hulpdiensten.
Er gaat per bestemming minstens één particuliere auto mee om in noodsituaties iemand te
kunnen vervoeren.

Schoolkamp afspraken:
•
•
•

Tijdens het schoolkamp slapen jongens en meisjes in aparte ruimtes.
Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches, was- kleed- en slaapruimten.
Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende ruimtes
uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven teken. In principe gaat
een begeleider niet alleen met een leerling op pad. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan
moet dit gemeld worden bij de directie en moet de reden en de tijdsduur aangegeven
worden.

