Afspraken buitenlandse reis Goois
Lyceum
Bijzonderez orgplicht
Het Goois Lyceum, vertegenwoordigd door de medewerkers die tijdens door de school
georganiseerde buitenlandse reizen de leerlingen begeleiden, neemt tijdens een buitenlandse reis
een bijzondere zorgplicht op zich ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen die
aan haar zorg zijn toevertrouwd en onder haar toezicht staan. Deze bijzondere zorgplicht houdt in dat
de school alle mogelijke inspanningen moet verrichten die redelijkerwijs van haar kunnen worden
gevergd om veilige omstandigheden te waarborgen tijdens deze buitenlandse reis. Deze bijzondere
zorgplicht is een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Deze reikt niet zover dat te
allen tijde op iedere leerling rechtstreeks toezicht moet worden gehouden, zodanig dat elke
onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen. Onder de bijzondere
zorgplicht valt in elk geval:
. de school maakt leerlingen voorafgaand en tijdens de reis duidelijk hoe het programma eruit ziet en
wat er van de leerlingen verwacht wordt
. de school verschaft ouders en leerlingen van tevoren informatie over de reis . ouders stellen
begeleiders op de hoogte van bijzondere omstandigheden die relevant zijn voor een goed verloop
van de reis (bijvoorbeeld medische indicaties), de begeleiders houden hier tijdens de reis rekening
mee en hebben van tevoren duidelijk gemaakt bij de leerlingen en hun ouders wat er redelijkerwijs
van hen verwacht kan worden; begeleiders zien toe op naleving van de plaatselijke regels
(bijvoorbeeld huisregels van de accommodatie), binnen redelijke grenzen: van de begeleiders kan
bijvoorbeeld niet worden verwacht dat zijn de hele nacht toezicht houden op slaapkamers van
leerlingen
. bij incidenten waar individuele leerlingen bij betrokken zijn stelt de school altijd de ouder(s)
/ verzorger(s) op de hoogte
. algemene schoolregels en protocollen zijn onverminderd geldig tijdens een buitenlandse
reis, begeleiders zien binnen redelijke grenzen toe op naleving hiervan .

Gedragsregelsleerling
De leerling die deelneemt aan een buitenlandse reis die door de school georganiseerd wordt,
houdt zich te allen tijde aan de algemeen geldende gedragsregels die op school gelden (zie
hiervoor de jaargids van de school) en daarnaast aan de specifieke gedragsregels die gelden
tijdens de buitenlandse reis, in elk geval maar niet uitsluitend:
. het gebruik van drugs en alcohol is nooit toegestaan
. leerlingen onttrekken zich nooit aan groepsactiviteiten, gaan nooit alleen op stap en verlaten een
accommodatie nooit zonder toestemming
. leerlingen nemen geen risico’s die de eigen persoonlijke veiligheid of die van anderen in
gevaar kunnen brengen
. leerlingen zijn altijd mobiel bereikbaar bij (groeps)activiteiten (tenzij de begeleiders op het
moment zelf anders aangeven)

. leerlingen volgen de aanwijzingen van de begeleiding altijd op
. leerlingen gedragen zich fatsoenlijk ten opzichte van elkaar, de begeleiding, personen die
zij ontmoeten tijdens de reis en de omgeving waar zij verblijven
. leerlingen nemen fatsoenlijkheids- en privacynormen in acht bij het gebruik van social media tijdens
de reis; zo is het niet toegestaan foto’s van andere leerlingen / begeleiders te posten zonder hun
nadrukkelijke toestemming

Consequenties
De school houdt zich het recht voor dat bij wangedrag van de leerling de leerling op eigen
gelegenheid naar huis wordt gestuurd, op kosten van de ouder(s) / verzorger(s) van het kind.
Leerlingen die door wangedrag worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis, vallen na
contact met ouder(s) / verzorger(s) buiten de verantwoordelijkheid van de school. Dit geldt dus ook
voor de terugreis.
De school houdt zich tevens het recht voor om bij wangedrag van de leerling de leerling uit te sluiten
voor deelname aan overige buitenlandse reizen of van school te verwijderen.
Deze afspraken gelden voor elke buitenlandse reis waar de leerling aan deelneemt.

