
Regels schoolreizen  
 
 
 
1. Hoewel de leiding in handen is van personeelsleden van het Oosterlicht College kunnen noch 
het bestuur, noch de directie en/of begeleidende personeelsleden aansprakelijk gesteld worden 
voor materiële schade en of persoonlijk letsel opgelopen tijdens de reizen. Wel heeft de school 
voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering en een reisverzekering afgesloten 
voor meerdaagse (buitenlandse) reizen. Bij een ongeval of andere schade zal echter altijd eerst 
een beroep op uw eigen verzekeringen worden gedaan.  
 
2. Leerlingen dienen een geldige ziektekostenverzekering met buitenlanddekking te hebben.  
 
3. Deelnemers moeten in bezit zijn van geldige reispapieren (Nederlands paspoort/geldigheid 
van ID/paspoort).  
 
4. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de begeleiding op te volgen.  
 
5. Het is ten strengste verboden alcohol en drugs, in welke vorm dan ook, mee te nemen en te 
gebruiken. Als leerlingen naar de mening van de begeleiders deze regel overtreden, wordt er 
altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers. De reisleiding neemt, eventueel na overleg 
met de schoolleider, passende maatregelen. Dat kan inhouden dat de leerling(en) in kwestie op 
eigen kosten en gelegenheid teruggestuurd wordt naar huis. Begeleiding van school uit kan 
tijdens de thuisreis niet worden gegeven.  
 
6. We verwachten tijdens de reis een positieve instelling van de leerlingen. Het zich niet aan de 
regels houden tijdens de reis kan een reden zijn dat, na overleg met de schoolleider, een 
deelnemer wordt teruggestuurd naar huis en wel op eigen kosten en gelegenheid. Begeleiding 
van school uit kan tijdens de thuisreis niet worden gegeven.  
 
7. Leerlingen die zich tussen moment van aanmelding en vertrek niet houden aan de 
schoolregels (denk aan verwijderd worden uit de les, ongeoorloofde absentie, slechte 
werkhouding) kunnen na opgave voor de reis, in overleg met de schoolleider, alsnog worden 
uitgesloten van de reis. Als dit gebeurt terwijl er al kosten zijn gemaakt, worden deze verhaald 
op ouders/verzorgers.  
 
8. Medicijngebruik en andere relevante informatie moeten vooraf schriftelijk aan de reisleiding 
kenbaar worden gemaakt. Ouders zorgen, indien noodzakelijk, voor een brief van de 
behandelende arts in de taal van het land, waarheen de reis gaat.  
 
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de reisbegeleiders, zo nodig en 
mogelijk in overleg met de schoolleiding. Deze beslissingen zijn bindend. persoonlijk letsel 
opgelopen tijdens de reizen. Wel heeft de school voor alle leerlingen een collectieve 
ongevallenverzekering en een reisverzekering afgesloten voor meerdaagse (buitenlandse) reizen. 
Bij een ongeval of andere schade zal echter altijd eerst een beroep op uw eigen verzekeringen 
worden gedaan.  
 
10. Leerlingen dienen een geldige ziektekostenverzekering met buitenlanddekking te hebben.  



11. Deelnemers moeten in bezit zijn van geldige reispapieren (Nederlands paspoort/geldigheid 
van ID/paspoort).  
 
12. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de begeleiding op te volgen.  
 
13. Het is ten strengste verboden alcohol en drugs, in welke vorm dan ook, mee te nemen en te 
gebruiken. Als leerlingen naar de mening van de begeleiders deze regel overtreden, wordt er 
altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers. De reisleiding neemt, eventueel na overleg 
met de schoolleider, passende maatregelen. Dat kan inhouden dat de leerling(en) in kwestie op 
eigen kosten en gelegenheid teruggestuurd wordt naar huis. Begeleiding van school uit kan 
tijdens de thuisreis niet worden gegeven.  
 
14. We verwachten tijdens de reis een positieve instelling van de leerlingen. Het zich niet aan de 
regels houden tijdens de reis kan een reden zijn dat, na overleg met de schoolleider, een 
deelnemer wordt teruggestuurd naar huis en wel op eigen kosten en gelegenheid. Begeleiding 
van school uit kan tijdens de thuisreis niet worden gegeven.  
 
15. Leerlingen die zich tussen moment van aanmelding en vertrek niet houden aan de 
schoolregels (denk aan verwijderd worden uit de les, ongeoorloofde absentie, slechte 
werkhouding) kunnen na opgave voor de reis, in overleg met de schoolleider, alsnog worden 
uitgesloten van de reis. Als dit gebeurt terwijl er al kosten zijn gemaakt, worden deze verhaald 
op ouders/verzorgers.  
 
16. Medicijngebruik en andere relevante informatie moeten vooraf schriftelijk aan de reisleiding 
kenbaar worden gemaakt. Ouders zorgen, indien noodzakelijk, voor een brief van de 
behandelende arts in de taal van het land, waarheen de reis gaat.  
 
17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de reisbegeleiders, zo nodig en 
mogelijk in overleg met de schoolleiding. Deze beslissingen zijn bindend. 

 


