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Deelnemerscontract 
 
AFSPRAKEN  
in tweevoud te ondertekenen:  
1 exemplaar voor ouders/leerling  
1 exemplaar voor reisleiding 
 
Graag willen we de buitenlandreis en het regioproject tot een succes maken. Dit betekent dat we met 
elkaar de afspraken op papier zetten. Op deze manier weet iedereen wat van hem of haar wordt 
verwacht. Uit de schoolgids: “In de les maar ook bij excursies draagt elke leerling bij aan ieders 
veiligheid en aan een goede sfeer.” 
 
De reisleiding van het Willem Blaeu draagt zorg voor: 

 een educatief-sociaal programma  

 opdrachten in aanloop naar/tijdens de reis  

 de reis- en verblijforganisatie 

 een programmaboekje 

 elke deelnemer 
 
Voor de deelnemers gelden de volgende afspraken: 
 
Betrokkenheid 

 elke leerling volgt het (hele) programma 

 iedereen is altijd op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plek 

 elke leerling voert de opdrachten uit die bij deelname aan deze reis horen 

 elke leerling neemt zijn verantwoordelijkheid voor het doen slagen van de reis, gedraagt zich als 
een goede gast: netjes, vriendelijk en sociaal (denk bv aan de nachtrust van de andere 
hotelgasten), ruimt zijn spullen op en respecteert de vastgestelde stiltetijden 

 
Drugs, roken en alcohol 

 de reizen zijn alcohol, roken en drugs vrij 

 ouders zijn verantwoordelijk voor wat leerlingen als bagage meenemen 
 
Eigendommen 

 de reisleiding en de school zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van 
eigendommen of voor vernieling 

 de deelnemers respecteren elkaars eigendommen 
 
Waarschuwingssysteem  

 een leerling die zich niet aan de regels houdt of die afbreuk doet aan het gezamenlijk karakter 
van de reis kan naar huis gestuurd worden; de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening; ook zal 
geen restitutie van de overige reissom plaats vinden 

 een leerling kan één officiële waarschuwing krijgen (die de reisleiding ook als zodanig moet 
meedelen), waarvan direct ook de ouders en de afdelingsleider op de hoogte worden gebracht; 
bij een tweede officiële waarschuwing wordt de leerling naar huis gestuurd 

 
Van de ouders vragen wij het volgende : 

 wilt u uw kind wijzen op het belang van de regels en deze met elkaar doornemen? 

 controleert u de bagage op drank etc.? 

 alle kinderen tot 18 jaar zijn in Nederland gratis verzekerd voor ziektekosten; mocht dit bij uw 
kind niet het geval zijn, neemt u dan contact op met de afdelingsleider? 

 wilt u de zorgpas van uw kind meegeven voor het geval er medische kosten gemaakt moeten 
worden? (voor een buitenlandreis moet dit de blauwe, Europese zorgpas zijn die u mogelijk moet 
aanvragen bij uw verzekeraar en die kosteloos is) 
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 wilt u zorgen voor een ID of een geldig reisdocument? 

 sluit eventueel een bagagereisverzekering af voor luxe-goederen 

 breng de leiding op de hoogte van zaken, die speciale aandacht behoeven (zoals bij een 
buitenlandreis een eventuele verblijfsvergunning, medicatie, diëten, e.d.) 

 u stemt ermee in dat de reisleiding bij dringende medische zorg uw ouderlijke 
verantwoordelijkheid overdraagt aan iemand van de reisleiding, die binnen de mogelijkheden 
contact met u onderhoudt 

       
Reisverzekering 
De school heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Deze gaat ervan uit dat uw kind voor 
medische zaken al verzekerd is. De dekking van de collectieve reisverzekering: 

- aansprakelijkheid (tot € 2.000.000) 
- (basis)bagageverzekering tot € 1000, waarvan duurdere artikelen een maximum hebben 

(bijvoorbeeld sieraden en horloges maximaal € 250), met een eigen risico van € 25 
- aanvullende ziektekosten met een maximum van € 1000 en aanvullende tandheelkundige 

kosten met een maximum van € 250 
 
 
Om er zeker van te zijn dat iedereen op de hoogte is van bovenstaande afspraken, vragen wij om 
onderstaand strookje, getekend door leerling én ouders (datum invullen) in te leveren bij de 
reisleiding. 
 
Naam afdelingsleider 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hierbij geven wij aan dat wij op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de afspraken voor de reis 
naar 
 
…………………………  
 
Naam leerling………………………………………………… Klas …………………….. 
 
Handtekening leerling      handtekening ouder 
 
 
……………………………………………………………….. …………………………………… 
 
Bereikbaarheid ouder (graag telefoonnummer) 
 
………………………………………………………………… 
 
Inleveren uiterlijk (datum invullen) bij de reisleiding. 


