Gedragsprotocol Werkweek
Tijdens de werkweek gelden dezelfde gedragsregels als op school. Uitgangspunt is de Nederlandse
wet, aangevuld door de plaatselijke wetten, zoals die gelden in het land waar we te gast zijn.
Voor de duidelijkheid een aantal punten op een rijtje:
1. Tijdens de werkweek is het gebruik, bezit of verhandelen van alcohol en/of drugs (net als op
school) niet toegestaan.
Let op: in andere landen wordt streng opgetreden tegen (soft)drugs bezit en gebruik.
2. Energydranken zijn tijdens de werkweek niet toegestaan.
3. Tijdens activiteiten mag er niet gerookt worden. Daarbuiten vraag je toestemming aan je
begeleider. Als je rookt, zorg je er natuurlijk voor dat je geen overlast veroorzaakt.
4. Tijdens de werkweek gedraag je je volgens dezelfde gedragsregels als op school.
Als je je niet aan bovenstaande regels houdt, mag je niet meer aan het programma meedoen of kun je
zelfs vervroegd naar huis gestuurd worden. Zo’n vervroegde terugkeer als gevolg van het feit dat je de
regels hebt overtreden valt niet onder verantwoordelijkheid van de school maar onder die van je
ouders. De kosten hiervan zijn dus ook voor je ouders.
Bij thuiskomst volgt er in zo’n geval altijd een gesprek met de teamleider/ rector en (mogelijk) een
disciplinaire maatregel conform het leerling-statuut.

Naam leerling:

___________________________________________

Reisbestemming:

___________________________________________

Datum reis:

___________________________________________

Ik heb bovenstaande voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord:
(handtekening leerling) ______________________________
Ik heb bovenstaande voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord:
(naam en handtekening ouder/verzorger) __________________________

__________________________

Het ARHC organiseert de werkweek als een uitdagende onderwijsvorm waarbij we leerlingen willen boeien
met een uitdagend programma. Hierbij hebben we het beste voor met de leerlingen en willen we de reis in
harmonie en met wederzijds respect voor leerlingen en docenten laten verlopen.
Zie ommezijde; graag Werkweek Alarmformulier invullen!
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Alarmformulier Werkweek
Naam Leerling: ……………………………………………………………… Mentorklas: ……………………………………
BSN nr. Leerling: …………………………………………………………… Naam Mentor: ………………………………..
Woonadres Leerling: ………………………………………………………………………
Postcode – Woonplaats: …………………………………………………………………
Tel.nr. Leerling thuis: ……………………………………………… Mobiel tel.nr. Leerling: ……………………………..

Naam ouder/verzorger 1: ………………………………………………………………..
Tel.nr. ouder/verzorger 1: ………………………………………………… Evt. tel.nr. werk: ………..………………………
Naam ouder/verzorger 2: …………………………………………………
Tel.nr. ouder/verzorger 2: …………………..…………………………… Evt. tel.nr. werk: …..……………………………

Huisarts van Leerling: …………………………………………………… Tel.nr.: …………………………………………….
Tandarts van Leerling: …………………………………………………….. Tel.nr.: …………………………………………….
Zorgverzekeringsmaatschappij: ………………………………………. Polisnr.: …………………………………………..

Gebruik medicijnen tijdens de werkweek:

0 JA

0 NEE

Medicijnen Leerling: .……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Hoe en wanneer moeten medicijnen worden ingenomen:
………………………………………….…………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Moet leerling worden herinnerd aan of geholpen met het (in)nemen van medicijnen: 0 JA / 0 NEE

Bijzonderheden slapen:

0 Nee

(vb heimwee/slaapwandelen/…)

0 Ja, nl: ……………………………………………………………………………

Bijzonderheden maaltijden:

0 Nee
0 Halal
0 Vegetarisch
0 Dieet of Anders, nl: …………………………………………………..
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