Protocol schoolreis (groep 1 t/m 6)
Voor een goed verloop van de schoolreis hebben we de volgende zaken m.b.t. de veiligheid
geregeld:

A. Vooraf:

De keuze van de bestemming gebeurt door de groepsleerkrachten.
Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:
Activiteiten aantrekkelijk en geschikt voor de doelgroep.
Enkele reistijd: kleuters max. 45 minuten, vanaf groep 3 max. 1 uur en 30 minuten.
Toezicht ter plekke door parkbeheerders en eigen begeleiding.
Voor alle kinderen, personeelsleden en begeleidende ouders is een standaard ongevallenverzekering afgesloten.
We gaan er van uit dat alle ouders en hun kinderen van huis uit verzekerd zijn tegen
ziektekosten.
Vervoer vindt plaats in bussen met gordels. Ouders en/of leerkrachten die kinderen
vervoeren, mogen dat alleen als zij een inzittendenverzekering hebben en ervoor zorgen dat
de te vervoeren kinderen ook de verplichte gordels/zitjes gebruiken.
Begeleiding
Bij de groepen 1/2 gaat er per 5 à 6 leerlingen 1 begeleider mee, bij de groepen 3/4 per 7 à
8 leerlingen 1 begeleider en bij de groepen 5/6 per 9 à 10 leerlingen 1 begeleider.
Afhankelijk van de ‘zwaarte’ van een groep wordt door leerkrachten bepaald welke ouder of
leerkracht dat groepje begeleidt.
Voor aanvang van het schoolreisje worden alle bijzonderheden over de leerlingen meegenomen (alle noodzakelijke telefoonnummers, medicijnen etc.). Een mobiele telefoon van school
en een EHBO-doos gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels en afspraken voor de
schoolreis gelijktijdig met de leerlingen en begeleiders doorgenomen.
Ook aan de eventuele begeleiders wordt van te voren duidelijk instructie gegeven:
Op papier krijgt elke begeleider de namen van de leerlingen van zijn of haar groepje.
Een plattegrond van het park wordt, indien mogelijk, toegevoegd.
Begeleiders moeten weten dat zij de hele dag verantwoordelijk zijn voor hun groepje.
In bijzondere gevallen kunnen zij altijd terugvallen op de leerkracht van de groep.

B. Tijdens

De algemene verantwoording ligt bij de leerkracht(en) van de groep.
Alle leerlingen dragen het rode t-shirt van de school.
In de bus dragen alle kinderen een gordel. Er zijn minstens twee leerkrachten in iedere bus
aanwezig.

Er gaat een extra auto mee in verband met eventueel doktersbezoek of andere calamiteiten.
Er is in elk geval één leerkracht die een mobiele telefoon bij zich heeft met een lijst met
telefoonnummers van de leerlingen, de school en de algemene hulpdiensten.
Als kinderen alleen mogen lopen, moeten ze weten waar het centrale punt is, waar altijd een
leerkracht/begeleider aanwezig is. De kinderen mogen geen mobieltje meenemen.
Op een tevoren afgesproken centrale plek zijn altijd minstens twee personen aanwezig om te
helpen en/of probleempjes op te lossen. Deze persoon heeft ook EHBO-spullen (incl. tekentang) bij zich.
Als zich tijdens de reis of het verblijf een serieus ongeluk voordoet, bepaalt de leerkracht of
er alarm (politie/dokter/ambulance) geslagen wordt. De leerkracht licht z.s.m. de directeur
in, die verdere actie zal coördineren en contacten met het thuisfront onderhoudt.
Bij andere problemen, zoals lichtere verwondingen, zoekt de leerkracht (of ouder) de EHBOpost van het park op of gaat naar de centrale post.

C. Achteraf

In de groepen worden achteraf ervaringen uitgewisseld en eventuele knelpunten besproken.
De leerkrachten brengen die in de evaluerende teamvergadering in.
Ongelukken die huisarts- of ziekenhuisbezoek tot gevolg hadden, worden (zoals gebruikelijk)
geregistreerd door de directie.
Niet deelname aan een schoolreis
De schoolreis is een activiteit die deel uitmaakt van het schoolprogramma. Aan leerplichtige
kinderen (vanaf 5 jaar) die niet deelnemen, wordt op de dag van de schoolreis ‘gewoon’ les
gegeven tijdens de gebruikelijke lestijd. De school zorgt dat daarvoor een leerkracht beschikbaar is.

