Begeleiding bij schoolreisjes

De Wet op het primair onderwijs (Wpo) geeft geen concrete richtlijnen over de
hoeveelheid begeleiding die nodig is bij schoolreisjes. Wel zegt de wet dat de school
zorgplicht heeft ten opzichte van de leerlingen. Omdat schoolreisjes plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van de school geldt deze plicht ook dan. Kinderen worden niet een
pretpark ingestuurd zonder gepaste begeleiding. Onder gepaste begeleiding verstaan wij
begeleiding die past bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo zal de begeleiding
bij de jongste kinderen intensiever zijn dan bij de oudere kinderen die al meer in staat
zijn om hun eigen weg te vinden met hun klasgenoten. Kinderen in de groepen 1 t/m 4
zijn altijd onder begeleiding van ouders/leerkrachten tijdens de schoolreisjes.
Op Twickel hebben wij de volgende afspraken rond de begeleiding van schoolreisjes:
• Op de jaarplanning staan de data van de schoolreisjes vermeld.
• Wanneer nodig, kunnen ouders zich aanmelden als begeleider. Melden zich meer
ouders dan nodig zijn, dan volgt loting.
• Vooraf wordt in de groep met de kinderen besproken wat de bestemming van de
schoolreis is. Kinderen krijgen informatie over de bestemming en evt. kan
gekeken worden (via digibord) naar informatiefilmpjes over de bestemming.
• Vooraf worden de kinderen in groepjes ingedeeld óf ze kiezen zelf groepjes.
• De afspraken die gelden tijdens de reis én op de plaats van bestemming worden
vroegtijdig en herhaaldelijk in de klas besproken met de kinderen.
• Voor de kinderen die zelfstandig maar in een groepje (vanaf groep 5) het park in
mogen zijn de afspraken hierover bekend:
o je laat geen kinderen uit je groepje alleen;
o je gaat niet uit je groepje;
o als er iets niet goed gaat roep je, of zoek je een begeleider;
o je blijft binnen het gebied waarin je je mag bevinden;
o je bent op tijd bij het verzamelpunt (voor de lunch of afsluiting);
o je zorgt met elkaar dat je allemaal een fijne dag hebt;
• Voor kinderen die volgens leerkrachten en/of ouders moeite hebben om
zelfstandig in een groep het park te kunnen bezoeken zal in overleg met ouders
gepaste begeleiding geregeld worden.
De begeleiding, bestaande uit leerkrachten en evt. ouders:
• is vooraf geïnformeerd over de regels en afspraken (ook evt. die van het park);
• kent zijn verantwoordelijkheid en is zich bewust van de zorg/aandacht die de
kinderen nodig hebben tijdens de schoolreis;
• weet welke kinderen speciale aandacht nodig hebben;
• zorgt ervoor dat de kinderen zien dat er begeleiding rondloopt in het park dat
wordt bezocht. Begeleiding is verdeeld over het park en draagt zichtbare hesjes
welke duidelijk herkenbaar zijn voor de kinderen.
• zorgt voor een centrale plek waar altijd twee begeleiders aanwezig zijn. Deze
plaats is voor kinderen makkelijk te vinden als ze de hulp van een begeleider
nodig hebben. Op deze plek vinden de kinderen ook de EHBO-post.
In de groepen 1 t/m 4 bestaan de groepjes uit maximaal 5 kinderen. In de groepen 5 en
6 bestaan de groepjes uit 3 tot 6 kinderen. Voor de groepen 7 en 8 is de indeling in
groepjes niet van toepassing.
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