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Inleiding 
Behalve activiteiten op school ondernemen we met de leerlingen van zowel de basisschool als peuterschool ook 
buitenschoolse activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld: zwemles, sportdag, schoolreisje, bezoek aan musea en theaters, 
bezoek aan Zuiderpark, middelbare scholen bezoeken, werkweek, schooltuintjes, etc. Deze buitenschoolse activiteiten 
brengen risico’s met zich mee.  
 

 
Doel 
De veiligheid van onze leerlingen staat voorop bij activiteiten zowel binnen als buiten de school. Om deze veiligheid 
te garanderen is het noodzakelijk om zowel intern als extern duidelijke afspraken met elkaar te maken. Daarnaast is 
het van belang om ongewenst gedrag van kinderen en begeleiders te voorkomen.  
 

 
Afspraken 
 
Sociale veiligheid  
In wet Veiligheid op school is vastgelegd dat scholen verplicht zijn om de (sociale) veiligheid op school te 
waarborgen. Dit betekent dat scholen hiertoe ook verplicht zijn wanneer het buitenschoolse activiteiten betreft die 
onder de verantwoordelijkheid van de school vallen.  
Deze verplichting betekent dat er bij buitenschoolse activiteiten maatregelen genomen moeten worden om de 
(sociale) veiligheid te waarborgen. We hebben een overzicht gemaakt van praktische maatregelen en 
gedragsregels.  
 
Praktische maatregelen  

• Pas de grootte van de groepen aan, aan de leeftijd en het niveau van de kinderen.  

• Activiteiten worden begeleid door personeelsleden, aangevuld door niet-personeelsleden ((groot)ouders). 
Groepen 1, 2 en 3: één begeleider op 5 kinderen; groepen 4 t/m 8: één begeleider op 7 kinderen.  

• Als de reis per bus gaat is er minimaal 1 leerkracht in iedere bus aanwezig.  

• Begeleidende ouders en leerkrachten hebben allen een mobiele telefoon en een telefoonnummer van de 
school, van de locatie en van algemene hulpdiensten.  

• In geval van een schoolreisje en werkweek gaat per bestemming minstens één particuliere auto mee om in 
noodsituaties iemand te kunnen vervoeren. Zorg hierbij ook voor een verbandtrommel. 

• Zorg voor de medicijneninstructie van kinderen.  

• Alle kinderen dragen in de groepen 1 t/m 4 het schoolhesje, een kaart of bandje met telefoonnummer.  

• Hulpouders worden geïnstrueerd over de regels en afspraken die gelden tijdens het uitje.  

• Hulpouders moeten goed Nederlands kunnen spreken.   

• De leerkracht heeft ten alle tijden de hoofdverantwoordelijkheid en zowel de ouders als de kinderen moeten 
luisteren naar de leerkracht.  

• Tijdens excursies krijgt de hulpouder de leiding over een aantal kinderen. Gedurende de excursie is de 
hulpouder/verzorger verantwoordelijk voor deze kinderen en zorgt ervoor dat:  

• hij/zij altijd bij de kinderen in de buurt is.  

• de kinderen in de bus/tram/auto aanwezig zijn, zowel op de heen- als terugweg. 

• de kinderen nooit zonder begeleiding in de buurt van open water zijn.  

• hij/zij zijn/haar eigen kind geen voorkeursbehandeling geeft.  

• Indien blijkt dat een hulpouder/verzorger zich herhaaldelijk niet aan deze afspraken houdt wordt hij/zij 
uitgesloten van deelname aan buitenschoolse activiteiten. 

• Tijdens de werkweek of andere meerdaagse schoolreizen slapen jongens en meisjes in aparte ruimtes.  



  

• Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches, was- kleed- en slaapruimten.  

• Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende ruimtes uitsluitend door de 
leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven teken. In principe gaat een begeleider niet alleen met een 
leerling op pad. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan moet dit gemeld worden bij de directie en moet de 
reden en de tijdsduur aangegeven worden.  

 
Gedragsregels  

• De algemeen geldende gedragsregels die op school gelden, gelden ook bij de buitenschoolse activiteiten. 
Onderdeel hiervan is het pestprotocol welke onderdeel uitmaakt van het gedragsprotocol.  

• Spreek expliciete gedragsregels af met de kinderen; bijvoorbeeld ‘wij sluiten niemand buiten’.  

• Spreek expliciete gedragsregels en consequenties af met de leerkrachten en hulpouders; bijvoorbeeld 
‘afspraak is afspraak’, ‘nee is nee’, ‘spreek niet met stemverheffing tegen de kinderen’.  

• Zet de gedragsregels en consequenties op papier.  

• Stel de achterblijvende ouders ook op de hoogte van de afgesproken regels en bijbehorende consequenties.  
  
Wie rijdt bij een calamiteit?  
Bij meerdaagse schoolreisjes komt het nog wel eens voor dat de begeleiding 's avonds een alcoholisch drankje drinkt. 
Bedenk hierbij wel dat er iemand moet kunnen autorijden wanneer er zich een calamiteit voordoet.  
 
Communicatie  
Elke buitenschoolse activiteit begint met communicatie. Informeer ouders over de reis en over praktische zaken zoals 
reisregels en verzekering.  
 
Toestemming  
Uitgangspunt voor elke buitenschoolse activiteit is dat ouders akkoord gaan met deelname. Ouders verlenen hiervoor 
hun toestemming door een formulier te ondertekenen bij aanmelding van hun kind op school. Als een kind niet mee 
mag van de ouders, gaat het kind gewoon naar school of worden met de ouders oplossingen bedacht.  
 
Verzekering  
Scholen zijn wettelijk verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. De schoolverzekering dekt meestal de 
aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, hulpouders en vrijwilligers voor schade aan derden 
door onder hun toezicht staande kinderen tijdens, vlak voor en vlak na schooltijd en tijdens school gebonden 

activiteiten als zwemles, excursies en schoolreizen.   
  
Calamiteiten  
Het is natuurlijk niet te hopen, maar het kan voorkomen dat zich een incident voordoet tijdens een buitenschoolse 
activiteit of dat deze ontaardt in een calamiteit. Essentieel is dat de directeur op de schoollocatie direct op de 
hoogte wordt gesteld wanneer er een calamiteit plaatsvindt bij een buitenschoolse activiteit.  

• Zet het calamiteitenplan van de school in werking (onder andere informeren ouders).  

• Onmiddellijk terugkeer regelen van de activiteit naar school.  

• Vang kinderen op bij de locatie.  
 
Activiteiten rondom water  
Activiteiten die plaatsvinden rondom water brengen een extra risico met zich mee. Kinderen die nog niet kunnen 
zwemmen moeten beschermd worden tegen ter waterraking. Leerkrachten en ouders moeten hier extra alert op zijn 
en actief opletten. Voordat de activiteit plaatsvindt moeten de hulpouders hier op gewezen worden. 
 

 
Informatie aan de ouders/verzorgers 
Alle afspraken opgenomen in deze kwaliteitskaart worden jaarlijks gedeeld met de ouders en zijn beschikbaar op 
de website. 
 

 


