Beleid m.b.t. schoolkamp en schoolreisjes
Op Het Baken is het de gewoonte dat de kinderen in groepen 1 t/m 6 op schoolreis gaan en
in de groepen 7 en 8 op meerdaags ( 3 dagen) schoolkamp . De bestemming en hoogte van
de bijdrage voor het schoolkamp en/of het schoolreis wordt via de weekbrief aan de ouders
gecommuniceerd . De bestemming van kamp en schoolreisje wordt door de leraren
vastgesteld. De data worden in de jaarkalender opgenomen.
In de OR vergadering is er gelegenheid om suggesties te geven.
Over de begeleiding van het schoolkamp en de schoolreisjes zijn de volgende afspraken
gemaakt:
Schoolkamp
Tijdens een schoolkamp gaat er tenminste 1 bevoegd leraar mee, daarnaast een tweede
medewerker van school, aangevuld met stagiaires, ouders of andere begeleiders.
Het aantal begeleiders is afhankelijk van de groepssamenstelling en groepsgrootte. Het is
aan de leerkracht om een keus te maken welke begeleiders er met een schoolkamp mee
gaan. Ouders kunnen specifiek worden gevraagd op grond van ervaring en mogelijke
inbreng, maar ook kan het nodig zijn een oproep onder de groepsouders te doen en te loten.
De leraar geeft aan het begin van het schooljaar informatie over de organisatie van het
schoolkamp.

Schoolreis
Tijdens een schoolreis gaat er tenminste 1 bevoegd leraar per groep mee, aangevuld met
stagiaires en ouders. Het aantal begeleiders is afhankelijk van de leeftijd van de groep, de
groepsgrootte, de groepssamenstelling en de bestemming.
Ouders die belangstelling hebben om als begeleider mee te gaan met een schoolreis, krijgen
de gelegenheid zich hiervoor vooraf op te geven. Niet elke ouder stelt het op prijs mee te
gaan en het is ook zeker geen verplichting. Meegaan met een schoolreis betekent ook
mede-verantwoording dragen over een groepje kinderen, dat moet de ouder wel willen en
aankunnen.
Elke ouder kan zich als begeleider aanmelden, echter bij de keus van zgn. schoolreisouders
volgen we de volgende procedure:
Kleutergroepen:
1. Ouders die gedurende het schooljaar structureel onder schooltijd met de kinderen
gewerkt hebben.
2. Ouders die actief zijn in de OR, MR of PR en nog niet met een van hun kinderen zijn
mee geweest.
Bij teveel aanmeldingen uit deze categorieën wordt er geloot.

Als er na categorie 1 en 2 te hebben geraadpleegd nog niet genoeg ouders zijn, wordt er
onder de overige aanmeldingen geloot.
Groepen 3 en 4:
1. Ouders die gedurende het schooljaar structureel met de kinderen hebben gewerkt en
nog niet met een van hun kinderen mee geweest zijn.
2. Ouders die actief zijn in de OR, MR of PR en nog niet eerder met een van hun
kinderen zijn mee geweest.

Bij teveel aanmeldingen uit deze categorieën wordt er geloot.
Als er na categorie 1 en 2 te hebben geraadpleegd nog niet genoeg ouders zijn, wordt er
onder de overige aanmeldingen geloot.

Groepen 5 en 6:
1. Ouders die in de OR, MR of PR zitten, zich gedurende het hele schooljaar actief
inzetten voor de school en niet met een van hun kinderen zijn mee geweest.
2. Overige ouders die zich hebben aangemeld en nog niet eerder mee geweest zijn met
een van hun kinderen ( loten)

Op school wordt jaarlijks genoteerd welke ouders mee geweest zijn.

Specifieke omstandigheden
Wanneer er in het kader van Passend Onderwijs sprake is van de begeleiding van kinderen
met een speciale ondersteuningsbehoefte vindt vooraf overleg met de ouders plaats over de
haalbaarheid van het schoolreisjes/ schoolkamp en passende begeleiding.
Betaling
Voor het schoolkamp en/of het schoolreis wordt een bijdrage gevraagd. De hoogte van de
bijdrage wordt al vroeg in het schooljaar via de weekbrief gecommuniceerd. Via
automatische incasso of een factuur wordt de bijdrage door het administratiekantoor van
stichting Agora geïnd.

April 2016

