
PROTOCOL SCHOOLREIS 

 

Voor aanvang van het schoolreisje worden alle bijzonderheden over de leerlingen geïnventariseerd 
(ziektekostenverzekering, dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). Mobiele 
telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels, afspraken en andere 
specifieke aspecten voor de schoolreis gelijktijdig met de leerlingen en begeleiders doorgenomen. 
Toestemming van ouders om leerlingen als vermist te melden bij de politie. 
 

Onderstaande leidt tot duidelijke instructie van de leerkracht aan de kinderen. 
Regels van het park of attractie omtrent de lengte, leeftijd e.d. altijd aanhouden. 
1.1  Afspraken: 
 De leerkracht bepaalt de verdeling van de leerlingen over de groepjes en geeft aan wie de 

begeleider is. 
 De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen en de te bezoeken attractie; 

de schoolreiscommissie bepaalt de groepsgrootte. 
 Voor elke schoolreis zullen, naast de algemene regels rondom uitstapjes, meer specifieke 

afspraken gemaakt worden die te maken hebben met de mogelijk- en onmogelijkheden 
behorende bij het betreffende reisdoel. 

 Deze gewone en specifieke regels worden vooraf met de begeleiders doorgesproken. 

 ’s Ochtends verzamelen de leerlingen zich in de klas. 
 De absentielijst wordt bekeken en ingevuld, eventuele absenten worden aan de coördinator 

doorgegeven. 
 De leerlingen krijgen een sticker op met daarop hun naam, de naam van de school en 

relevante (mobiele) telefoonnummers.  
 Eventuele laatste tips worden gegeven. 
 Begeleiders nemen hun eigen groepje mee naar de gereedstaande bus.  
 Tevoren is bekend in welke bus plaatsgenomen moet worden. 
 Extra auto mee in verband met eventueel dokterbezoek of andere calamiteiten. 

 
1.2 Instructie aan begeleiders 
 Op papier krijgt elke begeleider de namen van de leerlingen van zijn of haar groepje. 
 Ook de specifieke dagafspraken worden tevoren doorgesproken en mee naar huis gegeven. 
 Een plattegrond van het park wordt, indien mogelijk, bijgevoegd. 
 Begeleiders moeten weten dat zij de hele dag verantwoordelijk zijn voor hun groepje. 

 In bijzondere gevallen kunnen zij altijd terugvallen op een van te voren afgesproken centrale 
post in het park. 

 Begeleiders kunnen een consumptie gebruiken, maar blijven in hun “pauze” verantwoordelijk 
voor hun groepje. 

 Ook leerkrachten blijven bij hun groepje. Gezamenlijk koffie drinken zonder kinderen is niet 
toegestaan. Ook in de bovenbouw niet. 

 Leerlingen melden zich, na het uitstappen van de bus, eerst af bij de leerkracht of begeleider. 

 De begeleider meldt bij thuiskomst de groep bij de leerkracht af. 
 
1.3 Instructie aan leerlingen 
 Luisteren naar de begeleider van hun groepje. 
 Indien leerlingen hun groepje kwijt raken, dan moeten zij naar de centrale post in het park 

gaan. Mobiele telefoonnummers zijn bij alle begeleiders bekend. 
 Eventueel kan de herkenbaarheid van leerlingen vergroot worden door een petje, naamkaartje 

of T-shirt. 
 


