
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL DAGEXCURSIE 
Regels voor dagexcursies 

 
Ieder die met school op dagexcursie is dient zich beschaafd te gedragen en elkaar te respecteren, d.w.z. 
 

A. Programma 
Leerlingen nemen deel  aan alle onderdelen van het programma van de excursie en hebben een positieve 
instelling.  
 

B. Alcohol en drugs 
Het in het bezit hebben van alcohol en/of drugs is verboden. Alcohol is verboden in Nederland voor mensen 
jonger dan 18 jaar. Deze regel hanteren wij voor alle leerlingen die meegaan op excursie. 
 

C. Roken 
Het is verboden te roken gedurende het vervoer, in de verblijfsplaatsen of op de locaties die bezocht 
worden, indien dat is voorgeschreven. Verder kan allen gerookt worden op plaatsen en tijdstippen daar waar 
toestemming is gegeven door de begeleiding. 
 

D. Energydrinks 
Ook tijdens de excursies is het niet toegestaan om energydrinks te nuttigen. 
 

E. Legitimatieplicht 
Ten tijde van de excursie heeft de leerling een geldig legitimatiebewijs bij zich. Voor aanvang van vertrek 
controleert de leiding of alle leerlingen hun legitimatiebewijs bij zich hebben. Een veilige kopie van het 
identiteitsbewijs kan worden gemaakt met de KopieID app van de Rijksoverheid. 
 

F. Vervoer 
Alle vervoersmiddelen die tijdens de reis worden gebruikt, worden met zorg gebruikt. Er wordt van je 
verwacht dat je het voertuig schoon houdt en je afval netjes opruimt. 
 

G. Bezoek openbare gebouwen 
Bij bezoek aan openbare gebouwen zoals museum, kerk, moskee en theater gedraag je, je fatsoenlijk en 
rustig en respecteer je de regels. Als de gids of docent iets vertelt, luister je in stilte. 
 

H. Gezondheidsrisico’s 
Ouders brengen te alle tijden voor aanvang van de reis de begeleiders ervan op de hoogte als de leerlingen, 
al of niet op doktersvoorschrift, medicijnen bij zich hebben en eveneens als de leerlingen een verhoogd 
gezondheidsrisico hebben. 
 
Indien een leerling niet naar huis kan, omdat hij/zij medische verzorging nodig heeft, zal een van de 
begeleiders bij de leerling achterblijven tot de ouders zich hebben toegevoegd.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I. Respecteer de regels waar je te gast bent 

Leerlingen conformeren zich aan de wettelijke regel en gedragsregels van het land waar de excursie plaats 
vindt.  Tevens houden zij zich aan de regels die de begeleiders hebben gesteld.  

 

J. Eigendommen 
Leerlingen zijn verantwoordelijk voor het beheren van hun eigendommen. Het is derhalve van belang extra 
alert te zijn op hun spullen, voornamelijk op drukke locaties waar bijvoorbeeld zakkenrollers actief kunnen 
zijn. 
 

K. Schade 
Indien leerlingen schade brengen aan materiaal zijn ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor de schade. 
De kosten ten gevolge van verwijtbaar gedrag van deelnemers wordt in rekening gebracht bij de 
ouder(s)/verzorger(s). 
 

L. Communicatie 
Indien een deelnemer de groep kwijt raakt, wacht hij of zij op de afgesproken ontmoetingsplek. Mocht er 
een opvolgende activiteit gepland staan, dan kan er afgesproken worden elkaar daar te ontmoeten. In ieder 
geval wordt zo spoedig mogelijk telefonisch contact gezocht met één van de begeleiders, via de vooraf 
bekend gemaakte 06-nummers.  

 
Wij gaan er vanuit dat bovenstaande regels nageleefd worden, indien dit niet het geval is gaan wij over tot 
onderstaande maatregelen: 
 Schoolleiding en ouders worden zo spoedig mogelijk ingelicht. 
 Indien de leerlingen zich niet aan de regels en/of niet aan de aanwijzingen van de begeleiders 

houden, kan hen de verdere deelname aan de excursie worden ontzegd. De schoolleiding of 
leerlingencoördinator neemt dan contact op met de ouders over verder te nemen stappen. Als dit 
niet mogelijk is wordt de leerling van alle activiteiten tijdens de reis uitgesloten. Er kunnen 
strafmaatregelen worden opgelegd bij terugkeer op school. 

 Indien een leerling zich schuldig maakt aan een wetsovertreding en als gevolg daarvan niet naar huis 
kan of mag reizen, dan zal er een begeleider achterblijven. Vanaf het moment van wetsovertreding 
zijn de ouders verantwoordelijk en dienen zich zo spoedig mogelijk bij de leerling te vervoegen.  

 Voor aangerichte schade en de te maken extra kosten zijn leerlingen en ouders aansprakelijk. 

We wijzen u ook op de protocollen/formulieren: 
 Algemene voorwaarden buitenlandreizen en excursies 
 Toestemmingsformulier reizen minderjarige naar buitenland 

  

 
 
 
 
 



 
 


