Schoolreisjesbeleid De Meiboom
Aantal begeleiders
We willen uitgaan van 1 begeleider op een groepje van 4 kinderen.
De rijder is ook begeleider van datzelfde groepje.
Verwachting
Als begeleider wordt je gekoppeld aan een groepje kinderen. Voor dit groepje ben je het
aanspreekpunt. Tijdens activiteiten begeleid je je eigen groepje of een onderdeel van de activiteit.
Als begeleider neem je de verantwoording voor de kinderen in je groepje.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat:
 jij ook een aanspreekpunt bent voor de kinderen;
 je, als dat nodig is, bij activiteiten jouw groepje begeleidt;
 je begeleidt jouw groep ook bij het eten en drinken en bij het naar de wc gaan;
 je houdt een oogje in het zeil op de spullen van de kinderen. Denkend aan: jassen, tassen,
eten/drinken, schoenen enz.
Voorbereiding
Leerkrachten bereiden het schoolreisje of het uitje voor. De leerkrachten zorgen voor een
uitnodiging/aankondiging van het uitje/schoolreisje. Opgeven of aanmelden gaat via de Parro-app.
Tijdens het schoolreisje/uitje
Bij vertrek van school wordt het groepje kinderen bekend gemaakt. Je eigen kind zit bij jezelf in de
auto. Voordat we vertrekken gaan de kinderen allemaal nog even naar de wc. Wanneer we in de
auto’s stappen zie je er op toe dat alle kinderen goed in de auto zitten. Kinderen waarvoor het geldt
op een stoelverhoger en allemaal in de gordels.
Bij aankomst op de plek waar het schoolreisje/uitje begint:
 Veilig van parkeerplaats naar ingang gaan.
 Alle kinderen van het groepje bij elkaar houden.
 Instructies van de leerkracht opvolgen en die met de kinderen naleven.
Wie gaan ermee
De uitstapjes, schoolreisjes zijn alleen bedoeld voor de kinderen uit de groepen 1, 2, 3 en 4.
We streven er naar dat alle ouders van de kinderen een keer met een uitje of schoolreisje mee gaan.
Dat betekent: Als een ouder bijv. in groep 1 al mee is geweest als begeleider van een schoolreisje,
hij/zij in groep 2, 3 of 4 niet als eerste mee zal gaan. Andere ouders krijgen dan voorrang.
Ouders die graag mee willen op schoolreisje of uitje kunnen zich vóór een bepaalde datum opgeven
bij de desbetreffende leerkracht.
Kosten
Ouders die mee gaan als rijder/begeleider van een uitje of schoolreisje hoeven niks te betalen.
Eventuele reiskosten/parkeerkosten kun je verhalen bij de Ouderraad.
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