Regels en afspraken voor (buitenlandse) reizen
Om er echt een leuke reis van te maken, zonder onnodige irritaties, maken we de volgende
wat afspraken met je.
Busregels:
De bus dient schoon gehouden te worden. Kijk bij elke stop even onder je stoel en in het
gangpad en deponeer de volle afvalzakjes buiten in een afvalemmer. Het toilet dient alleen
voor hoge nood, we stoppen vaak genoeg onderweg. Energy drank is in de bus en tijdens de
hele reis niet toegestaan.
Hostel/hotel regels:
Ook je kamer in het hostel/hotel houd je schoon en netjes. Roken en het hebben van alcohol
op de kamers is absoluut verboden. Om 23.00 uur blijft iedereen in zijn/ haar eigen kamer en
zorgt dat de rest van het hostel/hotel geen hinder ondervindt (geluid, over de gangen rennen
etc.)
Excursieregels:
Het is een schoolreis. We gaan beslist voor de gezelligheid, maar we gaan ook dingen
bezoeken en bekijken en we verwachten dat jullie daar actief aan meedoen. Tussendoor en in
de avond is er genoeg vrije tijd.
Wanneer er afspraken worden gemaakt over de tijd en plaats waar we verzamelen en
vertrekken moeten jullie je daar aan houden. Het is erg vervelend wanneer de hele groep op
jou moet wachten.
Drank en drugs
Het in het bezit hebben van drugs is in …(plaats/land)…… een zeer ernstige overtreding.
Onnodig te zeggen dat wij verwachten dat je deze middelen niet meeneemt. Dit laatste geldt
ook voor alcohol. Meegenomen drank wordt door ons in beslag genomen.
Gang van zaken bij het niet nakomen van afspraken;
Stap1:
Bij ongewenst gedrag zal de leerling hierop aangesproken worden.
Hij/zij krijgt dan indien noodzakelijk een officiële en enige waarschuwing. De ouders
zullen hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht.
Stap 2:
Indien een leerling hierna nogmaals ongewenst gedrag vertoont, wordt hij/zij met de eerste
gelegenheid per trein of vliegtuig naar huis gestuurd. De ouders worden hiervan meteen op
de hoogte gebracht.
De kosten van de trein/vliegreis zijn uiteraard voor eigen rekening. De reis wordt niet
begeleid.
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Alcohol
Het bij je hebben van alcoholische drank betekent zonder meer een officiële waarschuwing.
Indien de drank op een hotelkamer wordt aangetroffen dan geldt de waarschuwing voor de
op dat moment aanwezige personen dan wel voor de gebruikers van de kamer.
Blijkt uit een blaastest dat je alcohol hebt genuttigd dan resulteert dit direct in een enkele
reis naar huis op het eerst mogelijke moment.
Hard- of softdrugs
Het bij je hebben en/of gebruiken van hard- of softdrugs is zonder meer reden om direct
naar huis te worden gestuurd op het eerst mogelijke moment.
We gaan er natuurlijk vanuit dat deze maatregelen niet nodig zullen zijn en dat het gewoon een
heel gezellige week wordt!

Pagina 2 van 2

