Excursiebeleid
2019-2020

versie voor ouder(s)/verzorger(s)

CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL
02VM

Inhoudsopgave

1

Inleiding .................................................................................................................................................. 3

2

Algemene regels ..................................................................................................................................... 4

Excursiebeleid 2019-2020 versie ouder(s)/verzorger(s)concept

2

1

Inleiding

Sinds jaar en dag worden op het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) excursies georganiseerd. Deze excursies
kunnen één dag of meerdere dagen beslaan. Het CLV vindt excursies passen binnen haar missie ‘Ruimte voor
ontwikkeling’ en strategische doelen voor het onderwijs. Leerlingen leren binnen het schoolgebouw en
daarbuiten, ook internationaal. Juist door het meedoen aan excursies leren leerlingen beter om zich heen te
kijken. Bij excursies kunnen leerlingen ook individueel aangesproken worden op (het ontdekken van) hun
talenten of op hun eigen leerstijl.
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Algemene regels

Alle ééndaagse en meerdaagse excursies worden uitgevoerd volgens dit excursiebeleid.

Annulering
De leerlingen moeten minimaal 1 werkdag voor de 1 of meerdaagse excursie door de ouder(s)/verzorger(s)
worden afgemeld. Reden voor annulering:
 Aantoonbaar ziek of lichamelijk letsel
 Overlijden van familie(lid)

Regels en afspraken voor leerlingen
Tijdens de reizen van het Christelijk Lyceum Veenendaal gelden uiteraard de algemene schoolregels. Omdat
wij graag willen dat de reis zo goed mogelijk verloopt willen we een paar regels eruit lichten:
 Je moet altijd de aanwijzingen van de reisleiding opvolgen.
 Je blijft tijdens de busreis op jouw plaats zitten. Je laat geen afval in de bus liggen, maar laat bij het
uitstappen het interieur van de bus schoon achter.
 We zijn een rookvrije school en ook op excursies mag je niet roken.
 Verdovende middelen, alcohol- en wapenbezit en –gebruik zijn tijdens de volledige excursie verboden.
 In musea, tentoonstellingen, exposities, parken, monumenten, etc. werk je individueel of met een klein
groepje de opdrachten uit die jou vooraf schriftelijk worden verstrekt. Je levert je antwoorden na afloop
van het bezoek aan het museum in bij de reisleiding. In musea, tentoonstellingen, exposities, parken,
monumenten, etc. gedraag je je naar behoren, dat wil zeggen: je volgt de specifieke instructies van de
reisleiding en/of leiding ter plekke op.
 Ook tijdens de momenten dat je vrij bent en/of zonder toezicht van de excursieleiding bent, gedraag je je
beschaafd en in overeenstemming met de algemeen geldende normen en waarden zoals die ook op school
gelden.
 Je draagt geen kleding met voor anderen kwetsende of provocerende opschriften of afbeeldingen.
 Overtreed je de regels dan kan dit leiden tot strafmaatregelen door de reisleiding tijdens de excursie.
 Overtreed je de regels dan kan dit leiden tot het nemen van strafmaatregelen door de schoolleiding na de
excursie.
 Houd je je niet aan de regels dan kan dit leiden tot het naar huis sturen tijdens de excursie, niet mogen
deelnemen aan onderdelen van de reis of indien de overtreding dermate groot is kan dit ook leiden tot een
interne schorsing (de leerling wordt de toegang tot de lessen voor enige tijd ontzegd). De reisleiding neemt
hierover een besluit in overleg met de directie en de financiële en materiële gevolgen hiervan zijn volledig
voor rekening van jouw ouder(s)/verzorger(s).
 De reisleiding zorgt voor handhaving van deze afspraken. Daartoe is het toegestaan dat zij gebruik mogen
maken van alcoholtesters en drugstesters, het controleren van de inhoud van tassen en zakken.
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Leerlingen, van wie wordt geconstateerd dat zij bovengenoemde regels m.b.t. alcohol en drugs hebben
overtreden, kunnen een gepaste maatregel worden opgelegd.

Toevoeging bij meerdaagse excursies
 Door de reisleiding wordt vóór de excursie duidelijk gemaakt hoe laat je op jouw kamer/zaal dient te zijn
voor de nachtrust. Het is verboden na dit tijdstip op een andere kamer/zaal/elders te verblijven dan op de
kamer/zaal die je is aangewezen.
 Samen met enkele medeleerlingen ben je verantwoordelijk voor je kamer/slaapvertrek/zaal. Je laat deze bij
het vertrek netjes achter. Dit ter beoordeling van de reisleiding.

Aansprakelijkheid school
 Het Christelijk Lyceum Veenendaal is eindverantwoordelijk voor de excursie, maar kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook door leerlingen veroorzaakt en/of de gevolgen van het
niet naleven van de regels door leerlingen.
 De reisleiding kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de leerlingen en
de gevolgen daarvan.

Verzekering
Bij het uitvoeren van een excursie gelden de voorwaarden van de schoolverzekering (zie website ‘OudersGeldzaken-Verzekeringen).
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