Protocol schoolreisje
Daltonschool Klaverweide

•

Waar gaan we naar toe: de activiteit moet geschikt/aantrekkelijk zijn voor de leeftijd van
het kind.

•

Reistijd: voor de kleuters niet langer dan 60 minuten enkele reis. Voor de groepen 3/4/5/6
niet langer dan 1,5 tot 2 uur enkele reis.

•

Educatief: welkom, maar hoeft niet ieder jaar.

•

Vervoer: het vervoer tijdens het schoolreisje gebeurt altijd met bussen, mits de school
groot genoeg blijft.

•

Eten en drinken nemen de kinderen zelf mee. Tussendoortje (en bij voldoende budget een
aandenken) wordt verzorgd door OC/werkgroep ( komt in de ouderbrief). Bij warm weer
zorgt OC/werkgroep voor waterflesjes. De OC/werkgroep zorgt voor iets lekkers voor de
dag. Kinderen hoeven geen snoep mee te nemen van thuis. (komt in de ouderbrief).

•

De kinderen nemen geen geld mee! (komt in de ouderbrief), wel kan de OC budget vragen
aan MR voor een bijdrage voor een aandenken aan het schoolreisje.

•

Begeleiders:
– Groep 1 / 2 heeft 1 begeleider op 4 kinderen
– Groep 3 / 4 heeft 1 begeleider op 5 kinderen
– Groep 5 / 6 heeft 1 begeleider op 5 kinderen
– Groep 7 heeft 1 begeleider op 6 kinderen
– Nooit meer kinderen in 1 groepje, er komt dan een extra begeleider bij.
– Wanneer b.v. groep 1/2 17 kinderen heeft, zijn er 5 begeleiders nodig.

•

Er zijn altijd 2 leerkrachten extra vrij geroosterd. Er kan wel onderling gewisseld worden.

•

Er gaan ouders mee die capabel zijn om een groepje te begeleiden en positief zijn over het
programma.

•

Twee maanden voorafgaand aan het schoolreisje sturen de leerkrachten via digiduif een
mail aan alle ouders dat zij zich kunnen opgeven om te helpen bij het schoolreisje. De
leerkracht bepaalt wie er meegaan en maakt dit een maand voor de datum van het
schoolreisje bekend aan de ouders. (Aan ouders die zich veelvuldig inzetten voor school,
zoals MR, OC, klassenouder, mediatheek, overblijf etc. wordt geen voorrang verleend.)

•

Als een kind niet meegaat op schoolreisje moet dit voor 1 oktober bekend zijn bij de directie
(met goedkeuring van afwezigheid schooldag). Anders is er geen teruggave van het
schoolreisjesgeld!

•

Kinderen krijgen allemaal een naamkaartje op met naam van de school en telefoonnummer
van één van de (vrij geroosterde) leerkrachten.
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•

De vrij geroosterde leerkrachten hebben de telefoonnummers van de hulpouders en
omgekeerd.

•

Er wordt vastgelegd/besproken wie de verbandkoffer meeneemt (1 van de leerkrachten).
Dit komt in de begeleidingsouder brief!

•

Draaiboek: oudercommissie maakt samen met de werkgroep een draaiboek (wat dan ieder
jaar gebruikt wordt en evt. na evaluatie schoolreisje aangepast moet worden.). Daar komt
in te staan: waar we heen gaan, hoe laat, wanneer tussendoortje, gezamenlijke lunch plek,
enz.

•

De oudercommissie, schoolteam en de werkgroep schoolreisje zorgen er samen voor dat
alles voor en tijdens het schoolreisje geregeld wordt.

•

De oudercommissie, schoolteam en de werkgroep zorgen er voor dat de begeleidende
ouders weten wat ze mee moeten nemen (denk aan een koud washandje, pleisters, extra
drinken, zonnecrème, enz. (komt in begeleidingsouders brief).

•

Brief naar de ouders (zorgt de directie voor, via digiduif)

•

Informatie voor de leerkrachten (zorgt de OC met werkgroep voor, via mail)

•

Begeleidingsouders brief (zorgt OC met werkgroep voor, via digiduif)

•

Kosten schoolreis zijn €22,50 per kind.

•

Voor de groepen 3, 4, 5 en 6 (en mogelijk groep 7 in de toekomst) wordt in het begin van
het schooljaar door de oudercommissie de datum en bestemming schoolreisje in overleg
met het team en goedkeuring van de directie besloten (OC doet voorstel en communiceert
dit naar de leerkrachten/directie).

•

Bij de kleuters is een roulatie van 3 jaar:
– Linneaushof (2012)
– Groenendaal (2011)
– Plaswijckpark (2013)

•

Voor de schoolreisjes zullen T-shirts beschikbaar zijn voor de kinderen.

•

Evaluatie: na het schoolreisje vindt er een evaluatie plaats tussen
directie/schoolteam/werkgroep/begeleiders en de oudercommissie en indien nodig wordt
het draaiboek en/of protocol aangepast.
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