
 

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL 
Het Meander College organiseert al vele jaren (buitenlandse) reizen en excursies. Bij het plannen van de 

schoolreizen heeft de school keuzes gemaakt met betrekking tot het doel van de reis, de bestemming en het 

programma. Ook wordt stilgestaan bij de risico’s die een reis met zich meebrengt. Hierbij gaat het om allerlei 

soorten risico’s, zoals het verlies van spullen (zoals identiteitskaart), ongelukken, diefstal, een brand, maar ook 

terreuraanslagen. In dit protocol wordt aangegeven welke maatregelen de school treft omtrent deze risico’s. 

 

Vooraf te nemen maatregelen  

• Bij elke reis wordt één van de begeleidende docenten als “reisleider” aangesteld. De reisleider is de 

contactpersoon voor de andere begeleidende docenten en voor de schoolleiding;  

• Elke begeleider heeft een lijst bij zich met alle deelnemersgegevens, waaronder medische condities en gegevens 

van ouders / verzorgers; 

• Elke begeleider heeft de contactgegevens van de school en weet welk nummer hij / zij moet bellen in geval van 

nood. Er is een contactpersoon voor de school met een telefoonnummer dat dag en nacht bereikbaar is;  

• Telefoonnummers van de begeleiders zijn bekend zijn bij de administratie van de school, bij de directie en bij het 

verantwoordelijk MT-lid;  

• Ouders geven via dit formulier schriftelijk toestemming voor deelname van hun kind aan de schoolreis;  

• Bij schoolreizen naar het buitenland heeft de verantwoordelijk teamleider de site van buitenlandse zaken 

nagelopen op actueel reisadvies. Bij een negatief reisadvies wordt de reis afgezegd. Daarnaast worden ouders en 

leerlingen op de hoogte gehouden van eventueel geldende inreisbeperkingen voor het land van bestemming. 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen).  

• Het programma, de spelregels, relevante adressen en telefoonnummers, worden verspreid onder de betrokken 

ouders en leerlingen. Betrokken ouders stellen zich voor de aanvang van de reis op de hoogte van dit programma. 

Bij vragen of bij het niet ontvangen van het programma nemen betrokken ouders contact op met de 

verantwoordelijk afdelingsleider; 

 • Iedere begeleider weet welke leerlingen tot zijn of haar groep behoren en deze begeleider heeft indien nodig 

ook contact met de ouder(s) / verzorger(s) van deze leerlingen.  

 

Tijdens de reis   

• De algemene gedragsregels zijn met de leerlingen besproken;  

• Alle leerlingen zijn op de hoogte gesteld met welke begeleider zij contact op kunnen nemen als er iets is;  

• Van leerlingen wordt verwacht dat wanneer zij zonder begeleidend docent opdrachten moeten uitvoeren of van 

vrije tijd mogen genieten zij dit altijd in kleine groepjes doen en nooit alleen.    

• De begeleiders zijn vóór en tijdens de reis alert op lokaal en nationaal nieuws. 

 

Bij incidenten  

• Bij calamiteiten volgen de begeleiders een calamiteitenprotocol zoals dat op school is vastgelegd. 

 

Aansprakelijkheid  

Wanneer de ouder(s) / verzorger(s) toestemming geven voor deelname aan deze reis en alle informatie over het 
programma en begeleiding hebben ontvangen, dragen zij ook de verantwoordelijkheid voor de houding en het 
gedrag van hun pupil tijdens de reis. Bij ernstige misdragingen (zoals het gebruik van alcohol) zal de begeleiding 
streng optreden en contact opnemen met de ouder(s) / verzor 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

