Gedragscode (meerdaagse) excursies voor ouders en leerlingen van de school.
Een (meerdaagse) excursie vraagt verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Daarom leggen we
in dit document een aantal regels/afspraken vast die van toepassing zijn voor ouders en leerlingen
tijdens elke (meerdaagse) excursie.
1. Ouders zorgen ervoor dat betaling van een excursie is gedaan voor de, door school
aangegeven, uiterste betaaldatum. Bij overschrijding van de uiterste betaaldatum bepaalt
de school of deelname nog mogelijk is.
2. Door school wordt een doorlopende reisverzekering met een beperkte dekking afgesloten.
Indien ouders een uitgebreidere reisverzekering wensen, zijn zij daarvoor zelf
verantwoordelijk.
3. Bij annulering van deelname zijn ouders aansprakelijk voor de door school reeds
gemaakte kosten. In elk geval betreft dit het aandeel in de vaste kosten.
Indien gewenst, zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een
annuleringsverzekering.
4. De schoolleiding (rector en conrector) is verantwoordelijk voor het maken van een
inschatting over de veiligheid van een reisbestemming.
De volgende zaken zijn bij het nemen van een besluit hierover van belang:
-Reisadvies zoals afgegeven door de overheid
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen);
-actualiteit.
Op het moment dat de schoolleiding de inschatting maakt dat een reis onverantwoord is,
wordt deze geannuleerd. Eventuele betalingen worden gerestitueerd.
Indien de actualiteit daarom vraagt, kan de schoolleiding besluiten een reis net van te
voren te annuleren of reizende leerlingen en medewerkers terug naar school te laten
komen.
5. Leerlingen die ernstige gedragsproblemen vertonen, kunnen door de sectordirectie
worden uitgesloten van deelname aan een excursie. Vooraf wordt hierover altijd overlegd
met ouders.
6. De leerling zorgt voor een goede voorbereiding, bijvoorbeeld:
-Hij/zij is aanwezig op de eventuele informatiebijeenkomst(en) vooraf.
-Hij/zij verstrekt tijdig gevraagde documenten en gegevens.
7. Tijdens excursies gelden de gewone schoolregels met betrekking tot gedrag en normen
en waarden, aangepast aan de specifieke omstandigheden op het moment.
8. Ouders en leerlingen zorgen er samen voor dat de leerling in staat is aan de excursie deel
te nemen. Daartoe bewaken zij het tijdige vertrek vanaf huis en de juiste uitrusting,
gebaseerd op door school vooraf verstrekte informatie.
9. School draagt geen verantwoordelijkheid bij verlies of beschadiging van meegenomen
materialen. Vermissing van spullen wordt direct gemeld bij de excursieleiding.
10. De deelnemende leerlingen dienen de aanwijzingen van de excursieleiding op te volgen
en opdrachten uit te voeren.

11. De deelnemende leerlingen zijn verantwoordelijk voor het respectvol gebruiken van
accommodaties, middelen van vervoer en de omgeving waar de excursie plaats vindt en
volgen de regels en instructies op die daar van kracht zijn.
12. Leerlingen die de regels overtreden kunnen rekenen op een disciplinaire straf, tijdens de
excursie of na de excursie op school.
13. De leerling controleert bij gebruik van vervoersmiddelen of verblijf in accommodaties bij
eerste ingebruikname direct zijn/haar zit/slaapplaats. Indien hij/zij beschadigingen aantreft,
meldt hij/zij deze direct aan de excursieleiding.
14. De excursieleiding heeft het recht om kamercontroles uit te voeren.
15. Consumptie, in bezit hebben of onder invloed verkeren van alcohol of drugs is verboden
gedurende de hele duur van een excursie.
16. De ouders en leerlingen zorgen ervoor dat zij gedurende de excursie voor school
bereikbaar zijn via telefoonnummers en e-mailadressen zoals genoteerd in Magister
(ouders en leerlingen dienen dit zelf in Magister te beheren).
17. De tijd van terugkomst van een excursie is een streeftijd. Vertragingen kunnen niet altijd
voorzien worden. Indien er een flinke vertraging optreedt, wordt dit aan de deelnemende
leerlingen meegedeeld in de veronderstelling dat zij hierover zelf hun ouders/verzorgers
op de hoogte stellen.
18. Er wordt door de excursieleiding geen enkele pijnstiller aan leerlingen verstrekt. Producten
van deze aard dient de leerling desgewenst zelf mee te brengen.
Het beheren/verstrekken/toedienen van medicijnen of het uitvoeren van medische
handelingen door de excursieleiding kan alleen onder zeer strikte voorwaarden die zijn
vastgelegd in een protocol voor medewerkers. Minimaal 8 weken voor aanvang van de
excursie kan hiervoor een verzoek worden ingediend via de afdelingsmanager/teamleider
van betreffende leerling. Deze termijn dient in acht te worden genomen om te kunnen
waarborgen dat alle stappen die het protocol voorschrijft, zorgvuldig worden doorlopen.
Schade.
19. Ten aanzien van de aansprakelijkheid in geval van door of aan leerlingen toegebrachte
schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
20. Alle schade en onkosten, veroorzaakt door leerlingen als gevolg van het niet opvolgen van
regels en afspraken op welke manier dan ook, zijn voor rekening van de leerling en/of de
ouders.
21. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van de school of
van derden, wordt een sanctie opgelegd.
22. In geval van minderjarigheid van de leerlingen zijn de ouders aansprakelijk voor de
consequenties van het gedrag van hun minderjarige leerlingen.
Als de minderjarige leerlingen schade veroorzaakt, worden ouders hiervan door school
geïnformeerd en aansprakelijk gesteld. De meerderjarige leerling wordt persoonlijk
aansprakelijk gesteld.

