Tips & checklist voor een geslaagde schoolreis
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Om te beginnen: welk vervoer kies je?
Met de bus
Hoe laat bestel je de bussen?
Hoeveel eerder dan vertrek staan ze klaar?
Wat is een veilige parkeerplek in de buurt van de school?
Waar kunnen ouders veilig uitzwaaien en opwachten? Moeten auto’s dan elders
parkeren?
Verzamel de kinderen eerst in de klassen en geef afwezigen door aan de coördinator. In
welke volgorde stappen de groepen in?
Hoeveel tijd kost instappen? Zet in elke bus ten minste één leerkracht die het aantal
kinderen telt.
Wat is een handige busindeling? Spreek je dit van tevoren af of laat je de kinderen op
het moment zelf kiezen?
Zorg dat minimaal 1 auto meegaat met begeleiders (voor noodgevallen) en geef deze
de routebeschrijving en telefoonnummer van de coördinator door (voor het geval ze de
bus kwijtraken).
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Met eigen auto’s
Geef iedere bestuurder een routebeschrijving. Rij bij voorkeur niet in colonne maar maak
liever afspraken gemaakt over de te rijden route en eventuele rustplaatsen.
Waar parkeren de auto’s die dag vóór vertrek bij school? Kies een strategische plek om
de kinderen overzichtelijk en veilig in te laten stappen.
Moeten de bestuurders ergens parkeergeld betalen? Krijgen zij dat vergoed? Wie regelt
het parkeergeld?
Maak met de bestuurders afspraken over het in en uitstappen om ongelukken te
voorkomen.
Zorg voor spuugzakjes.
Geef bestuurders het telefoonnummer van de coördinator, in geval van pech of andere
onverwachte situaties.
Met openbaar vervoer
Laat de begeleiders van elk groepje de vervoersbewijzen bewaren.
Loop naar het openbaar vervoer volgens de schoolregels; bespreek deze van tevoren
met de kinderen en begeleiders.
Bij de halte/het perron geeft de begeleider aan waar gewacht wordt.
Laat eerst passagiers uitstappen alvorens zelf in te stappen.
Spreek bij het uitstappen van tevoren af waar op elkaar gewacht wordt.
Ieder begeleider telt de eigen groep bij het verlaten van het openbaar vervoer.

B.
Communicatie met ouders
Licht alle ouders ruim van tevoren in over de datum (bijvoorbeeld zodat ze regelingen kunnen
treffen als ze zich willen opgeven als begeleider en voor uitzwaaien/ontvangst van de
kinderen). Geef zo’n 3 weken voor de schoolreis schriftelijke informatie over:
- de begin- en eindtijd
- de contactpersoon
- het type activiteit
- geschikte kleding
- waar en hoe het kind tijdens de schoolreis te bereiken is
- wat wel of niet meegenomen moet/mag worden. Bepreek of en hoeveel snoep en/of geld
leerlingen mogen meenemen.
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C.
Ouders als schoolreisbegeleider
Als ouders als begeleiders meegaan, veroorzaakt dat nogal eens onrust: ‘Die ouder mag dit
jaar alweer mee’, ‘Mijn kind mag alleen mee als ik zelf ook mee mag’,’ Ik help het hele jaar
mee op school en nu mag ik niet mee’. Ook omdat de hulp van ouders op de kosten drukt
(busvervoer en entreegelden), moet bedacht worden hoe ouders worden geworven. Wordt
het een inschrijflijst (wie het eerst komt, die het eerst maalt) of gericht ouders vragen (op welke
criteria: ouders die vaak helpen, ouders voor wiens kinderen het beter is?)? Welke methode je
ook kiest, bedenk van tevoren een constructie die jaren meegaat. Met een duidelijk beleid,
goede argumenten en heldere criteria, voorkomt je onrust (én onvrede) onder ouders.
Groepsindeling
Trek bij voorkeur in groepjes van twee op. Wanneer één begeleider weg moet vanwege
een calamiteit, kan de ander het overnemen.
Maak met oudere kinderen afspraken: over een half uur bij het restaurant en tot dan
alleen in dit gedeelte van de speeltuin/het park.
Veiligheid
Zorg voor een goede reisverzekering. Verzekeringsmaatschappijen bieden speciale
groep- en/of schoolreisverzekeringen.
Neem minstens één begeleider mee met EHBO-diploma.
Zorg dat iedereen weet waar en hoe de EHBO-post te bereiken is.
De begeleiders hebben elkaars telefoonnummer en die van de coördinator.
De begeleiders hebben materiaal voor kleine ongelukken: pleisters, jodium, zalf tegen
insectenbeten. Eventueel zonnebrandcrème.
De begeleiders weten van eventuele medicijnen, allergieën en diëten van kinderen.
Oudere kinderen zetten een ‘noodnummer’ (coördinator of EHBO-post) in hun mobiel.
Geef waar mogelijk begeleiders en ouderen kinderen een plattegrond van het park.
De begeleiders weten waar de centrale post/het verzamelpunt is.

Check de schoolverzekering en aansprakelijkheid
•
Dekt de verzekering de gehele schoolreis of is er een aanvullende verzekering nodig?
•
Zijn andere volwassenen, anders dan leraren, ook verzekerd?
•
Zijn de verzekeringsvoorwaarden van de busmaatschappij/rij-ouders gecheckt?
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Niet vergeten!
o
Spuugzakjes
Begeleiderskaarten met informatie
o
Entreekaarten
Adressen en telefoonnummers ouders
o
Afvalzakken
Alarmnummers
o
Vervoersbewijzen
Reisverzekering
Adres en telefoonnummer dokter
Evenementenverzekering
Routebeschrijving
Plattegrond
Bankpas voor onvoorziene kosten
EHBO doos
Eventuele benodigde medicijnen
Fototoestel
Parkeergeld
Reserveringspapieren
								
Spuugzakjes
Entreekaarten
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G.
Op stap met kleuters
Hou rekening met de jongste kinderen door:
•
Een korter programma
•
Voor groep 1 (en 2, 3) een ander reisdoel. Geen pretpark, maar een overzichtelijke
speeltuin of kinderboerderij. In elk geval zonder open water.
•
Meer begeleiders, dus kleinere groepjes (3 per groepje)
•
Naamstickers met naam van de school en een 06-nummer van de begeleider/
coördinator (voor verdwaalde kinderen);
•
Voor het overzicht is het handig als alle kinderen en begeleiders eenzelfde kleur boven
kleding (schoolsweater/t-shirt) dragen en/of elk groepje met begeleider een eigen kleur
sticker draagt.
Volgend jaar:
Denk nu al na over volgend jaar!
Na afloop van het schoolreisje noteert de schoolreiscommissie wat er goed liep en wat
volgend jaar zo moet blijven. Maar vooral ook de punten waarop het misliep, of waar iets
te verbeteren valt. Het kan een goed idee zijn om eens een peiling onder de ouders te
organiseren om te weten komen hoe zij het schoolreisje ervaren. Vraag dan bijvoorbeeld
naar de mening over bestemming, financiën en begeleiding
Bron: ouders.net

Check ook nog even deze tip op onze Pinterest pagina:
De uit de klas tas https://nl.pinterest.com/pin/338192253247964657/
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