Regels bij de reizen

Uitgangspunten
 De reizen dienen een pedagogisch doel en zijn daarmee onderdeel van het leerplan.
 Naast de reizen zijn er andere buitenschoolse activiteiten zoals dagexcursies.
 Kosten voor ouders dienen zoveel als mogelijk te worden beperkt.
 Reizen worden voor alle klassen zo veel mogelijk geconcentreerd in één week.
 De mentor gaat met de eigen klas mee.
 Per klas is het uitgangspunt minimaal twee docentbegeleiders en één oud leerling. Ook zijn beide seksen
vertegenwoordigd. Het aantal is omdat dan bij calamiteiten één docent weg kan en er toch twee begeleiders
overblijven.
 Veiligheidsregels bij de reizen worden door de schoolleiding opgesteld en vastgesteld.
 Door klas 12 zelf georganiseerde reizen vallen buiten verantwoordelijkheid van school.
Tijdens de reizen voor klas 7, 8, 9, 10, en 11 gelden de volgende regels, gebaseerd op het Veiligheidsdocument.
De reizen zijn onderdeel van de schooltijd van docenten en leerlingen. Alcohol en/ of drugs zijn dan ook niet
toegestaan. Mocht een leerling naar het inzicht van de begeleiding deze regel overtreden, dan wordt de ouder/
verzorger geïnformeerd en wordt de leerling op kosten van de ouder naar huis gestuurd.
Vanaf klas 9 zijn MP3 spelers(eventueel telefoon zonder sim kaart) toegestaan om met name het reizen te
veraangenamen. De reisbegeleiders zullen mobiele telefoons hebben en zijn in noodgevallen bereikbaar. Voor
leerlingen van de klassen 10, 11 en 12 zijn mobiele telefoons toegestaan omdat zij groepsgewijs, zonder begeleider, in
een stad zijn. Mocht van de klassen 7, 8 en 9 een leerling toch een telefoon meenemen, dan wordt deze in bewaring
gehouden door de begeleiders en na afloop van de reis teruggegeven. Mocht in verband met een privé situatie een
uitzondering noodzakelijk zijn, dan kan dit alleen in overleg met de mentor.
Ter beoordeling van de begeleiders kan in voorkomende gevallen pedagogisch opgetreden worden tegen leerlingen.
Om voor alle deelnemers een veilige en leerzame tijd te hebben is het belangrijk dat de begeleiders hun rol kunnen
uitoefenen. Bij (ernstig) wangedrag volgt overleg met teamleider/ rector en kan besloten worden tot dezelfde
maatregel als bij alcohol of drugsgebruik.
Mocht u als ouder niet akkoord kunnen gaan met deze maatregelen, dan kunt u maximaal 2 weken voorafgaand aan de
reis aangeven door een mail te sturen aan sl@parcivalcollege.nl, met vermelding van klas, naam leerling en uw naam.

Calamiteit
Terug naar huis sturen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begeleiders overleggen met de rector en/of teamleider; deze neemt de beslissing
Begeleiders stellen ouder van het besluit op de hoogte
Leerling krijgt de gelegenheid om met ouder te overleggen
Ouder heeft aangegeven of deze in staat is het kind op te halen dan wel geeft toestemming voor zelfstandig reizen
in het buitenland
Leerling legt binnen Nederland de reis zelfstandig af
Leerling en/of ouder meldt aankomst bij begeleider
Terugreis is op kosten van de ouder

Deze regels worden gepubliceerd op de website, in de schoolgids en voorafgaand aan de reis op een ouderavond aan
ouders gemeld.

