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Uitgangspunt:
Tijdens de groepsreizen gelden voor alle deelnemers, naast de normale schoolregels, een
aantal aanvullende afspraken. Van iedere deelnemer aan de meerdaagse reis kan verwacht
worden dat ze actief bijdragen aan het welslagen van de reis.
De regels en afspraken “meerdaagse reizen” zijn vastgelegd in onderstaand reglement. Van
iedere deelnemer wordt geëist dat hij of zij zich volgens dit reglement gedraagt.
Door ondertekening van het inschrijfformulier voor de meerdaagse reizen in klassen 1, 2, 3 , 4
en 5 verklaren de deelnemende leerlingen en hun ouder(s) en verzorger(s) zich akkoord met
dit reisreglement.
Vooraf: begripsbepaling:
Meerdaagse reis:
Reis met één of meerdere overnachtingen onder verantwoordelijkheid van de school. De
meerdaagse reis loopt vanaf het moment van vertrek tot het moment van terugkomst.
School:
Schoolleiding van het Citadel College
Schoolleiding:
Rector, conrector en teamleiders van de school. Per meerdaagse reis is één van de
leden van de schoolleiding gedelegeerd verantwoordelijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij
de rector.
Begeleider(s):
De schoolleiding wijst één of meerdere personeelsleden aan die sturing geven aan de
uitvoering van de reis. Van de groep begeleiders heeft één personeelslid de leiding tijdens de
meerdaagse reis.
Organisatie:
De organisatie van de reis is in handen van de groep personeelsleden die valt onder de groep
“begeleiders”. De opzet van de reis, financiën en organisatie wordt vooraf goedgekeurd door
de schoolleiding. Wanneer er sprake is van calamiteiten tijdens de reis wordt direct contact
opgenomen met het verantwoordelijke lid van de schoolleiding.

1.
2.

3.

Inschrijving
Inschrijving voor de reis geschiedt door het volledig invullen en het inleveren van het
inschrijfformulier. Inleveren dient te gebeuren voor de aangegeven uiterlijke datum.
De schoolleiding behoudt zich het recht voor een leerling van deelname aan de
meerdaagse reis uit te sluiten. Een reden hiervoor kan zijn dat hij/zij zich tijdens
voorafgaande schoolse en/of buitenschoolse activiteiten aan ernstig wangedrag heeft
schuldig gemaakt. Dit valt onder de beoordeling en verantwoordelijkheid van de
schoolleiding.
De schoolleiding behoudt zich het recht voor een leerling van deelname aan de
meerdaagse reis uit te sluiten indien zijn of haar medische, fysieke of psychische
achtergrond daartoe gerede reden geven. Dit valt onder de verantwoordelijkheid en
beoordeling van de schoolleiding.

Op pad
De leerling(e) is verplicht zich tijdens de gehele reis en de voorbereiding daarop correct
te gedragen en zich positief op te stellen.
5. Leerlingen en ouders hebben een draaiboek ontvangen met een dagprogramma,
belangrijke gegevens en telefoonnummers die in noodsituaties gebeld kunnen worden.
Verder zijn eventuele contactadressen opgenomen in het draaiboek.
6. Iedereen neemt verplicht aan alle reisonderdelen deel. In situaties van ziekte of andere
vormen van overmacht beslissen de begeleiders.
7. Bijdragen die een leerling vooraf of tijdens de reis in het kader van een vak moet leveren
(o.a. met betrekking tot het culturele programma) voldoen aan de vanuit het vak gestelde
eisen. Deze eisen zijn vooraf bekend gemaakt aan de leerlingen.
8. Ten behoeve van het bezoeken van steden, monumenten en musea worden voor aanvang
van de reis kleinere groepen samengesteld, onder leiding van één of meerdere
begeleider(s). Deze groepsindeling wordt, eenmaal vastgesteld, niet anders dan door de
leiding veranderd.
9. Fotograferen en filmen zijn bezigheden die horen bij een reis. Hiervoor gelden de normale
schoolregels. Bedenk dat niet iedereen het accepteert dat hij / zij wordt gefotografeerd of
gefilmd. Verzeker je dus vooraf van de instemming van de vast te leggen personen.
Verder geldt dat beeldmateriaal niet zonder ieders expliciete toestemming op het internet
mag worden gepubliceerd, in welke vorm dan ook.
10. Afgesproken verzameltijden worden door iedereen stipt in acht genomen (om
organisatorische redenen geldt deze regel soms niet voor de begeleiders).
4.

Te gast
11. Je gedraagt je correct ook in een groep.
12. De begeleiders maken afspraken over het uitgaan van leerlingen. Deze afspraken zijn
bindend.
13. Je gaat nooit alleen maar minstens met drie personen en nooit in een grote groep (> 10
personen), behalve onder begeleiding van een of meer begeleiders.
14. Zodra de indeling van de accommodaties (bv kamerindeling van het hotel of hutten of de
indeling bij gastgezinnen) is vastgesteld, wordt deze niet meer veranderd.
15. De huisregels van de betreffende accommodatie zijn voor alle deelnemers verplicht.
16. De hele groep moet in een goede conditie blijven, dus iedere ochtend uitgerust zijn.
Vermoeidheid, zeker oververmoeidheid, zorgt vaak voor irritatie, minder
incasseringsvermogen, geringere oplettendheid en ziektegevallen. Daarom is een goede
nachtrust belangrijk.
17. Om 23:30 uur (of zoveel eerder als de huisregels vereisen) is iedereen aanwezig op
zijn/haar eigen kamer en is het rustig.
18. Vanaf 00:00 uur (of zoveel eerder als de huisregels vereisen) heerst er absolute rust.
19. Jongens en meisjes slapen gescheiden.

Het gebruik van alcohol, drugs en roken
20. Het drinken en het in bezit zijn van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan. Tegen
overtreding van deze regel wordt streng opgetreden.
21. Het gebruik en bezit van drugs (in veel landen zelfs strafbaar), in welke vorm dan ook, is
niet toegestaan.
22. Tijdens de busreis is het verboden te roken.
23. Het is alleen toegestaan te roken op momenten dat er door de begeleiders afspraken over
zijn gemaakt.
24. Roken en alcoholgebruik op hotel- of pensionkamers inclusief balkons is streng verboden.
Uitsluiting
25. Wie zich naar het oordeel van de organisatie niet houdt aan bovenstaande regels of zich
anderszins misdraagt, kan – in het uiterste geval – ter plekke van verdere deelname aan
de reis worden uitgesloten en wordt per ommegaande, eventueel zonder begeleiding als
het een meerderjarige leerling betreft, per vliegtuig, bus of trein naar huis gestuurd.
Uiteraard komen reis- en bijkomende kosten in dit geval voor rekening van de
ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling. De begeleiding heeft hierover vooraf
contact met de schoolleiding.
26. In het geval een leerling wordt uitgesloten en naar huis wordt gestuurd zal na thuiskomst
door de schoolleiding over verdere strafmaatregelen worden beslist.
27. Bij calamiteiten wordt altijd contact opgenomen met de schoolleiding. De schoolleiding is
in deze situatie spreekbuis naar ouders en mogelijke derden
28. Tijdens de reis is altijd een EHBO koffer aanwezig.
WA en reisverzekering
29. WA verzekering.
De school gaat ervan uit dat iedere leerling zelf een WA verzekering heeft afgesloten.
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor zover de school door derden
aansprakelijk gesteld wordt.
30. Voor iedere leerling wordt een kopie van de zorgpas gemaakt. In geval van calamiteit
wordt het alarmnummer van de verzekering gebeld.
31. Reisverzekering
Iedere leerling sluit voor een buitenlandse reis een eigen reisverzekering af. De school
heeft een eenvoudige reisverzekering. De polisvoorwaarden staan op de website.
32. Annuleringsverzekering
Bij afzegging van de reis door een leerling na inschrijving worden annuleringskosten in
rekening gebracht volgens de voorwaarden van het Algemeen Nederlands Verbond van
Reisondernemingen (ANVR). De schoolleiding bepaalt of zij een annuleringsverzekering
afsluit of het risico zelf draagt. Indien de leerling zelf een annuleringsverzekering heeft
afgesloten, kan de annulering ook daarop worden verhaald.
33. De reisorganisatie waarmee de meerdaagse reis wordt ondernomen, is aangesloten bij de
Stichting Calamiteitenfonds.
34. De voorwaarden voor onze reisverzekering en het waarborgfonds worden gepubliceerd op
de website.
Aanpassingen
35. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding/organisatie van de reis
eventueel in samenspraak met de schoolleiding.

Aanvulling voor het personeel:
Het gebruik van alcohol,drugs en roken
36. Het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs tijdens de buitenlandse reis is niet
toegestaan.
37. De afspraken rond roken gelden zowel voor leerlingen als begeleiders.
38. Na afloop van een (meerdaagse) schoolreis en/of schoolactiviteit waarvan de terugkomst
buiten schooltijd is gepland, zorgen de begeleiders er bij aankomst op school altijd voor
dat leerlingen nooit alleen bij school wachten tot zij opgehaald worden. Het wachten
gebeurt altijd onder toezicht van een van de begeleiders. Bij reizen en activiteiten die
plaatsvinden binnen schooltijd zorgen de begeleiders in het kader van goede nazorg er
altijd voor dat eerst leerlingen goed op weg geholpen worden naar huis voordat zij zelf
vertrekken. (toegevoegd op 7-10-11)
Aanvulling: Protocol St Alliantie VO
Protocol Busreizen
 De Alliantieschool werkt uitsluitend samen met Nederlandse busmaatschappijen die het
Keurmerk Touringcarbedrijf voeren. Dit keurmerk is een kwaliteitskeurmerk van de
branche organisatie waarin ook aanvullende eisen met betrekking tot veiligheid zijn
opgenomen.
Eisen aan de busmaatschappij
 Wanneer moet worden samengewerkt met buitenlandse busmaatschappijen dan is
veiligheid van het vervoer een belangrijk criterium waarop wordt gelet bij het kiezen
van een maatschappij. De selectie van de busmaatschappij wordt vooraf afgestemd met
het organiserende reisbureau.
 Wanneer gebruik wordt gemaakt van speciaal vervoer voor gehandicapten gelden
dezelfde eisen.
 Bij de busreizen naar het buitenland worden de regels van het rijtijdenbesluit altijd
gerespecteerd.
 In de bus wordt door de passagiers gebruik gemaakt van stoelgordels. De chauffeur
wijst bij vertrek op deze gordels en de begeleiders controleren op het gebruik.
 Er zijn niet meer passagiers in de bus dan het aantal zitplaatsen.
Begeleiding
 De begeleiders zitten verspreid in de bus. In elk geval zal er bij de nooduitgangen een
begeleider zitten.
 Bij nachtelijke ritten neemt één der begeleiders plaats in de stoel naast de chauffeur om
hem of haar gezelschap te houden
 De school zorgt voor voldoende begeleiding. Bij eendaagse excursies is tenminste één
begeleider per 15 leerlingen aanwezig met een minimum van twee. Bij reizen naar het
buitenland is er vanaf 25 leerlingen één begeleider extra ingezet.

 Bij vertrek is een lijst met deelnemers aanwezig. De begeleiding controleert de
aanwezigheid bij vertrek en gaat ook bij iedere tussenstop of bij aanvang van de
terugreis na of iedereen aan boord is.
 Ook op school is een deelnemerslijst aanwezig. Vóór vertrek wordt absentie van
deelnemers gemeld.
 Niet mee terugreizen van leerlingen is alleen geoorloofd na geverifieerde toestemming
van ouders.
 Bij reizen naar het buitenland is het gebruik van bagagelabels verplicht.
 Gebruik van alcohol en roken is in de bus niet toegestaan.

 Op school en bij ouders is bekend wie in het geval van
calamiteiten de communicatie verzorgt.
 Bellen van alarmnummer van zorgverzekering.
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Toevoeging:
Besluit DO dd 19-4-2011 t.a.v. Betaling begeleiding bij excursies:
Bij meerdaagse reizen betaalt de school de kosten voor de begeleiders.
Bij ééndaagse reizen worden de begeleiders uit de ouderbijdrage betaald.
Per 15 leerlingen is er één begeleider, bij meerdaagse reizen is er daarnaast één extra
begeleider. Niet-noodzakelijke begeleiding wordt door school betaald.

