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Protocol (buitenlandse) reizen en excursies, TCC, locatie De Thij 

Versie: juni 2018 

Introductie 

Onderwijs vindt niet alleen binnen de muren van de school plaats. Excursies en schoolreizen zijn 

een welkome aanvulling op leren in de klas. De Thij organiseert al vele jaren (buitenlandse) reizen 

en excursies voor de leerlingen. Het enthousiasme bij leerlingen is telkens groot en de 

herinneringen worden gekoesterd lang na het vertrek van De Thij. 

Het beleid voor schoolreizen en -excursies omvat onderstaande uitgangspunten: 

 Schoolreizen, excursies en activiteiten hebben een educatief en cultureel karakter. Bovendien 

richt het programma zich op het groepsproces en het bevorderen van de onderlinge 

samenwerking; 

 Bij meerdaagse reizen tekenen ouder(s)/verzorger(s) vooraf voor akkoord voor de regels en 

afspraken tijdens de reis; 

 Deelname aan buitenlandse reizen, excursies en activiteiten is op vrijwillige basis; 

 Leerlingen die niet meegaan met de excursies of (buitenlandse) reizen volgen op school een 

aangepast lesprogramma of krijgen opdracht om op school te studeren. 

Kosten 

Ouders/verzorgers worden ruim voorafgaand aan de reis of excursie geïnformeerd over de kosten 

van de desbetreffende schoolactiviteit. De kosten voor excursies en (buitenland-)reizen zijn terug 

te vinden in het overzicht van de ouderbijdrage. Dit overzicht wordt aan het begin van het 

schooljaar gepubliceerd op de schoolsite. 

Inschatting risico 

Risico’s zijn helaas nooit helemaal uit te sluiten. Er kan altijd sprake zijn van een ongeluk, verlies 

van spullen of van diefstal. Dit betekent niet, dat we geen schoolreis meer kunnen organiseren. 

Wel vinden we het belangrijk, om aan de hand van afspraken en maatregelen de kans zo klein 

mogelijk te maken, dat leerlingen en begeleiders in ongewenste situaties terecht komen. Bij de 

voorbereiding en uitvoering van alle excursies en reizen geven wij veiligheid prioriteit en nemen dit 

aspect altijd mee in te nemen beslissingen. 

Maatregelen, regels en afspraken tijdens de reizen en excursies 

 Wanneer een schoolreis in het buitenland gepland is, wordt voorafgaand aan de reis het actuele 

reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken geraadpleegd. Dit advies kent vier typen 

dreigingsniveaus, die van toepassing zijn op de eventuele actuele veiligheidsrisico’s van stad en 

land van bestemming. Het advies van het ministerie is leidend bij het besluit of een reis al dan 

niet, of in aangepaste vorm doorgaat; 

 Voor aanvang van de buitenlandse reis wordt door de leerling een kopie van het eigen 

identiteitsdocument/paspoort aangeleverd; 

 Het programma van de excursie of reis wordt bijtijds met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

gecommuniceerd; 

 Tijdens alle schoolactiviteiten, waaronder ook de excursies en (buitenland-)reizen, zijn roken, 

gokken en het gebruik van alcoholische dranken en drugs verboden. Wij staan voor een rook- 

en alcoholvrije school en dragen dit ook tijdens reizen uit. We volgen de Nederlandse wet- en 

regelgeving bij deze onderwerpen; 

 Als leerlingen afspraken niet nakomen of regels overtreden, is het aan de begeleiders om naar 

welbevinden hierin op te treden. Een excursie of (buitenland-)reis kan bij grensoverschrijdend 

gedrag van een leerling leiden tot het vervroegd beëindigen van de reis of excursie voor de 

desbetreffende leerling. Dit laatste gebeurt altijd in overleg met de schoolleiding en 

desbetreffende ouder(s)/verzorger(s); 

 Leerlingen houden zich aan afspraken met de begeleiders als het gaat om ontmoetingspunten 

en tijden; 
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 Als er met de leerling iets aan de hand is, belt of stuurt, de leerling of een medeleerling een 

sms-bericht, of WhatsApp-bericht naar het mobiele schoolnummer van de begeleiders om te 

melden wat er aan de hand is. 

Contact 

Zowel begeleiders als de schoolleiding zijn continu bereikbaar tijdens excursies en reizen. In geval 

van calamiteiten kunt u contact met hen opnemen. Tijdens schooltijden kunt u contact met de 

schoolleiding opnemen via het algemene nummer van de school 0541-572780, buiten schooltijden 

kan dat via het nummer dat in de week voor de reis aan u gecommuniceerd wordt. 

Contact met de begeleider(s) van uw zoon/dochter is mogelijk via de mobiele telefoon van school 

waar elke groep begeleiders over beschikt tijdens een meerdaagse (buitenland-)reis. 

Adressen en telefoonnummer worden voorafgaand aan de werkweek aan ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen schriftelijk gecommuniceerd. 

Wilt u als ouder(s)/verzorger(s) voor de excursie/reis uw eigen gegevens en telefoonnummers op 

juistheid controleren in SOMtoday en eventueel laten aanpassen? Wij vinden het belangrijk dat de 

contactgegevens die we meenemen naar de reisbestemming up to date zijn. 

Medicijngebruik en medisch handelen 

Personeelsleden binnen TCC worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, 

die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten 

gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouder(s)/ 

verzorger(s) om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog 

op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties 

zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Als het gaat 

om medicijngebruik en medische handelingen volgen medewerkers van TCC het protocol ‘Medisch 

handelen en medicijnverstrekking TCC’, waarin staat beschreven hoe personeelsleden in situaties 

(moeten) handelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit protocol dat is te vinden op de 

website van de school. 

Aansprakelijkheid 

Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) toestemmen in de deelname van hun zoon/dochter aan een reis 

en alle informatie over het programma en begeleiding hebben ontvangen, dragen zij ook de 

verantwoordelijkheid voor de houding en het gedrag van hun zoon/dochter tijdens de reis. Bij 

ernstige misdragingen zal de begeleiding contact opnemen met de schoolleiding en de 

ouder(s)/verzorger(s). Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels en 

afspraken. Bovendien wordt verwacht, dat zij medeleerlingen die zich niet aan de afspraken 

houden ten goede proberen te beïnvloeden. Iedere deelnemer moet zich ervan bewust zijn, dat het 

zich niet houden aan de regels consequenties heeft voor zichzelf en de groep. 

In de Europese Unie kunnen de begeleiders niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden 

voor eventueel drugsbezit van leerlingen, indien de begeleiders hiervan niet werkelijk kennis 

dragen. Bij ontdekking van drugsbezit door buitenlandse autoriteiten zijn de consequenties dan ook 

direct voor de leerling. Bij overtreding van de afspraken met betrekking tot genotmiddelen wordt 

door de leiding streng opgetreden. 

Verzekeringen 

De Stichting Carmelcollege heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen 

afgesloten. Voor u zijn van belang, de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en 

vrijwilligers c.q. ouder(s)/verzorger(s), die participeren bij evenementen, etc. Zo is er een 

collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende schooltijden, 

tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, 

werkwerken, stages etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden 

georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, 

tot een bepaald maximum en onder nader omschreven voorwaarden. Materiële schade is niet 

gedekt. Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering afgesloten. Deze 

verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden 

uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden. Ten slotte is er een 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
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Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of 

letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de 

betrokken leerling of ouder(s)/verzorger(s). Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet 

vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken. Of er 

daadwerkelijk wordt uitgekeerd is aan de verzekeringsmaatschappij. 

Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school 

met daarvoor bestemde schadeformulieren. 


