Zo doen wij dat!
Eén keer per schooljaar gaan de leerlingen met de leerkracht(en) op schoolreis. Deze activiteit vindt
plaats aan het eind van het schooljaar, in de periode vanaf mei tot en met juli.
Voor de groepen 6 t/m 8 geldt dat de schoolreis 3 dagen (twee overnachtingen) duurt.
Informatie over schoolreis
✓ Ouders worden minimaal twee weken van tevoren geïnformeerd over de schoolreis. Deze informatie
bestaat uit het vermelden van de locatie, telefoonnummers van de begeleiders (ouders),
reisbenodigdheden en eventueel verwachtingen vanuit de school of de leerkracht.
✓

Voor de schoolreis van de bovenbouw geldt dat niet alle activiteiten tot in detail worden vermeld,
omdat sommige programmaonderdelen ook een verrassing kunnen zijn. Hierin wordt wel een duidelijk
onderscheid gemaakt: bijvoorbeeld een activiteit als paardrijden wordt zowel met de leerlingen als de
ouders overlegd in verband met vaardigheden en verantwoordelijkheid. Het staat ouders altijd vrij om
over het schoolreisprogramma vragen te stellen aan de betreffende leerkracht.

✓

Van ouders wordt verwacht dat persoonlijke zaken m.b.t. hun kind (denk aan medicatiegebruik of
bedplassen) uiterlijk een dag een dag van tevoren aan de betreffende leerkracht worden gemeld.

✓

De school bepaalt wie er als begeleiders meegaan. Leerkrachten kunnen eventueel een ouder uit de
ouderraad vragen, als “beloning” voor hun extra inzet voor school. Maar uiteindelijk bepaalt de
leerkracht welke begeleiding hij/ zij het meest geschikt acht.

✓

Bij calamiteiten neemt de leerkracht contact op met ouder(s). De leerkracht heeft daarom
een leerlingenlijst bij zich. Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat deze informatie up-to-date is via
Social Schools.

✓

De schoolreizen worden vergoed vanuit de ouderraad. De leerkracht maakt een begroting en dient
deze in bij de ouderraad. Het kan zijn dat ouders wordt gevraagd een extra bedrag ter
aanvulling te betalen.

✓

Het leerlingenvervoer wordt geregeld met behulp van ouders. Voor het vervoer van de bagage wordt
de ouderraad benaderd. Wanneer de afstand van de locatie het toestaat, gaat de groep op de fiets op
schoolreis. Ouders zorgen voor een fiets die geschikt is om op te fietsen met werkende verlichting en
remmen.

✓

Het is verboden om mobiele telefoons en energiedrankjes mee te nemen tijdens de schoolreis.

