Protocol excursies
Bij de inschrijving van leerlingen geven ouders toestemming dat hun kind deel mag nemen
aan allerlei activiteiten onder schooltijd (bijv. excursies, schoolreizen etc.).
Ouders dienen altijd vooraf geïnformeerd te worden als er bijv. een excursie met vervoer
plaats gaat vinden. Dit kan d.m.v. een berichtje in de nieuwsbrief voorafgaande aan de
excursie, of door een apart briefje dat aan de kinderen wordt meegegeven.
Ouders die zich opgeven om te rijden, moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Op
het formulier “helpende handen” kunnen ouders aangeven of ze gedurende het jaar willen
rijden. Op dat formulier moeten ze aangeven dat ze in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
met vermelding van het rijbewijsnummer.
Onze school kiest ervoor om alleen ouders te laten rijden die een geldige ongevallen/
inzittendenverzekering (OIV) of schade/ inzittendenverzekering (SIV) hebben afgesloten. De
leerkracht moet dit navragen. In geen geval mag het aantal kinderen dat wordt vervoerd het
aantal (mee)verzekerde personen overschrijden.
De groepsleerkracht moet vooraf een indeling maken van welke kinderen bij wie in de auto
zitten. Deze indeling moet op papier terug te vinden zijn. Een exemplaar van de lijst moet
worden meegenomen en er moet ook een kopie achterblijven bij de directie.
Alle bestuurders ontvangen bij voorkeur een routebeschrijving, maar in elk geval het adres
en telefoonnummer van de bestemming. Ook ontvangen zij een telefoonnummer voor
‘noodgevallen’, bijvoorbeeld het mobiele nummer van de leerkracht of het telefoonnummer
van school. In het laatste geval moet de directie wel op de hoogte zijn van het mobiele
telefoonnummer van de leerkracht.
Het is absoluut niet de bedoeling dat ouders op de terugweg van de excursie met de
kinderen een ‘stop/ uitstapje/ omweg’ maken om bijv. een ijsje o.i.d. te eten.
Na afloop van de excursie moeten alle kinderen zich in het klaslokaal melden. Ook als de
terugkeer al na schooltijd is. De leerkracht kan zo controleren of alle ouders en kinderen
weer veilig terug zijn.
Alle kinderen moeten een gordel dragen.
Soms is het uit onderwijskundig oogpunt nuttig/nodig om met de kinderen buiten het
schoolgebouw te verblijven, bijvoorbeeld een verkeerswandeling of een bezoek aan de
bibliotheek.

