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bij activiteiten buiten het schoolgebouw 
 

Verantwoordelijkheden 

Bij een excursie delegeert de schoolleiding de verantwoordelijkheden voor de dagelijkse 
gang van zaken aan een te benoemen begeleidende docent (hierna de gedelegeerde).  

Deze docent stelt een begeleidingsteam samen. Met dit team is de begeleidend docent 
verantwoordelijk voor: 
- het organiseren van de excursie; 

- het leiden van de excursie / verzorgen van het excursieprogramma; 

- de zorg voor het welzijn van de deelnemende leerlingen; 

- het handhaven van de onder B genoemde regels t.a.v. gedrag; 

- het opleggen en uitvoeren van tevoren vastgelegde sancties bij overtredingen van  

  deze regels zoals vermeld in C; 

- het oplossen van eventuele onenigheden met ouders en leerlingen voortkomend uit de    

  uitvoering van bovenstaande verantwoordelijkheden. 

N.B. De schoolleiding neemt bij geschillen tussen de gedelegeerde en ouders of leerlingen slechts 

in het geval van escalatie (dat wil zeggen wanneer beide partijen vaststellen dat zij een conflict 

niet kunnen beslechten en hun probleem voor moeten leggen aan de delegerende partij) de 

opdracht terug. De schoolleiding zal in dat geval alle partijen horen en vervolgens de zaak naar 

eigen inzicht afhandelen. 

 
Regels ten aanzien van gedrag bij excursies 

0. Deelnemers volgen de aanwijzingen en richtlijnen van de gedelegeerde of diens 
    vervanger, chauffeurs en accommodatie-eigenaren en nemen deel aan het 

    excursieprogramma; 
1. Deelnemers bezorgen geen overlast aan derden; 
     (hieronder vallen ook vervoerders en accommodatie-eigenaren) 

2. Deelnemers bezorgen geen overlast aan andere deelnemers en begeleiders; 
3. Deelnemers gebruiken geen alcohol en hebben geen alcohol in hun bezit; 

4. Deelnemers gebruiken geen drugs en hebben geen drugs in hun bezit; 
5. Deelnemers zijn op tijd op de afgesproken plaats; 

6. Deelnemers stellen zich niet bewust bloot aan onnodig gevaar. 
N.B. Dit alles steeds ter beoordeling van de gedelegeerde. 

 

Sancties bij overtredingen  
ad 1. algehele uitsluiting van deelname aan de excursie + vervangende opdracht; 
ad 2. uitsluiting van delen van het excursieprogramma + proportionele vervangende 

        opdracht; 
ad 3. de verantwoordelijkheid voor de overtreding en het financiële risico liggen volledig 

        bij de ouders; in ieder geval volgt geheel of gedeeltelijke uitsluiting van deelname 
        aan de excursie + vervangende opdracht; 
ad 4. de verantwoordelijkheid voor de overtreding en het financiële risico liggen volledig 

        bij de ouders; in ieder geval volgt geheel of gedeeltelijke uitsluiting van deelname 
        aan de excursie + vervangende opdracht; 

ad 5. uitsluiting van delen van het excursieprogramma + proportionele vervangende  
        opdracht; 
ad 6. strafmaat wordt door gedelegeerde bepaald; in ernstige gevallen vindt er algehele 

         uitsluiting van het excursieprogramma plaats. 
N.B. Algehele uitsluiting staat bij de meeste excursies voor: met de eerste mogelijkheid naar 

huis. Eventuele financiële gevolgen zijn voor de ouders. 

 
Annex betreffende recidive: 

- docenten dienen ongewenst gedrag van leerlingen tijdens excursies altijd te melden bij de 
schoolleiding; 

- ouders krijgen na afloop een brief met als inhoud de aard van het vergrijp en een 

aankondiging van uitsluiting van toekomstige excursies bij recidive; 
- in het geval van recidive wordt een leerling voor volgende excursies uitgesloten van 

deelname; in een brief wordt precies vermeld om welke excursies dat gaat.  
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Regels ten aanzien van gedrag  
 

0. Deelnemers volgen de aanwijzingen en richtlijnen van de gedelegeerde of diens 
vervanger, chauffeurs en accommodatie-eigenaren en nemen deel aan het 
excursieprogramma; 

1. Deelnemers bezorgen geen overlast aan derden (hieronder ook vervoerders, 
    accommodatie-eigenaren); 

2. Deelnemers bezorgen geen overlast aan andere deelnemers en begeleiders; 
3. Deelnemers gebruiken en bezitten geen alcohol; 
4. Deelnemers gebruiken en bezitten geen drugs; 

5. Deelnemers zijn op tijd op de afgesproken plaats; 
6. Deelnemers stellen zich niet bewust bloot aan onnodig gevaar 

(hieronder valt in ieder geval nachtelijk zwemmen en 's nachts de camping / hotel 
verlaten) 
N.B. Dit alles steeds ter beoordeling van de gedelegeerde. 

 
 

Sancties bij overtredingen  
 
ad 1. in ernstige gevallen (dit ter beoordeling aan gedelegeerde): algehele uitsluiting  

        voor het verdere programma. In ieder geval bij: 
o 's nachts ronddwalen over het terrein / in het hotel: correctief gesprek en 

terugsturen naar caravan / kamer ( bij recidive: dag op de camping / bij de bus 
en vervangende opdracht ) 

o bij het ernstig hinderen van derden in hun nachtrust: algeheel uitsluiten voor het 

verdere programma 
o bij nachtelijke aanwezigheid op het campingstrand: correctief gesprek en 

terugsturen naar caravan (bij recidive: dag op de camping met vervangende 
opdracht) 

o bij hinder veroorzakende aanwezigheid op het strand: algeheel uitsluiten voor het 
verdere programma; 

o ’s nachts ronddwalen buiten het hotel: algeheel uitsluiten voor het verdere 

programma. 
ad 2. uitsluiting van (dag)deel van het excursieprogramma + proportionele  

         vervangende opdracht; 
ad 3 en 4. Gedeeltelijke of algehele uitsluiting van deelname aan de excursie +  
         vervangende opdracht (de verantwoording voor het delict en het financiële risico  

         liggen volledig bij de ouders); 
ad 5. uitsluiting van (dag)deel van het excursieprogramma + proportionele  

         vervangende opdracht; 
ad 6. strafmaat wordt door gedelegeerde bepaald; in ernstige gevallen vindt er 
         uitsluiting van het excursieprogramma plaats. Dit geldt ook bij recidive. 

 
 

N.B. Algehele uitsluiting staat bij deze excursies voor: met de eerste mogelijkheid naar huis. 

Eventuele financiële gevolgen zijn voor de ouders. Dit besluit kan de gedelegeerde alleen nemen 

na afstemming binnen het begeleidingsteam. 
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