
2. Excursies 
De ouders krijgen tijdig de datum van de geplande excursie of de data van de geplande excursies, waarop ze in 
kunnen schrijven. De aanmeldingsformulieren worden verwerkt en de ouders krijgen bericht als ze zijn ingedeeld. 
Bij onvoldoende deelname wordt opnieuw een verzoek gedaan.  
Blijft de belangstelling voor een bepaalde excursie te weinig, dan verdwijnt deze van de agenda. 
  
Regels en afspraken t.a.v. ouders, leerkrachten en kinderen m.b.t. excursies met auto’s. 
  
Voor ouders gelden de volgende regels/afspraken: 
-de ouders rijden/begeleiden uit vrije wil en zo mogelijk om toerbeurtin een normale auto zitten maximaal 4 
kinderen (in de gordel!) MPV’s: 5 of 6 
-alle chauffeurs hebben – zo mogelijk – de mobiele nummers uitgewisseld 
-de ouders geven aan het einde hun bevindingen door aan de leerkracht 
-de begeleidende ouders zijn vrijgesteld van entree 
-de ouders hebben recht op een benzine vergoeding van € 0,15 per kilometer. 
-Het declaratieformulier moet ingevuld op de dag van de excursie ingeleverd worden bij de leerkracht, indien 
men benzinevergoeding wenst. 
  
Voor de leerkracht gelden de volgende regels/afspraken: 
-de leerkracht geeft minstens twee dagen van tevoren een duidelijke routebeschrijving mee, de namen van de 
kinderen per auto en een declaratieformulier voor de reiskosten 
-de leerkracht geeft van te voren duidelijke instructie (de lesbrief) aan de ouders over hun taak tijdens de excursie 
-de leerkracht geeft een planning van de dag 
-de leerkracht zorgt zonodig voor een overzicht van de mobiele nummers 
-de leerkracht is in het bezit van de leerlingenlijst met telefoonnummers 
-de leerkracht evalueert na elke excursie en brengt de veranderingen aan in het origineel 
 
Voor de kinderen gelden de volgende regels/afspraken: 
-de kinderen zijn verzekerd via school 
-de kinderen zijn duidelijk geïnstrueerd m.b.t. de veiligheid t.a.v. zichzelf en anderen tijdens de reis en het verdere 
verloop van de excursie 
-de kinderen gedragen zich dus voorbeeldig 
-de kinderen betalen de entree van de te bezoeken excursie plus de entree van de ouders en de 
benzinevergoeding voor de chauffeur 
-de kinderen hebben het mobiele nummer van de meester, juf of school en zo mogelijk van hun begeleidende 
chauffeur 
-de kinderen maken zo mogelijk van deze excursies een verslag 
 
Ten aanzien van de vergoeding voor de chauffeurs: 
De leerkrachten zorgen dat ze de eerste keer voldoende financiën hebben om alle chauffeurs hun vergoeding te 
betalen.  
Bij de volgende excursie wordt er rekening gehouden met de inhoud van de chauffeurspot. De inhoud van de 
chauffeurspot gaat aan het einde van het jaar mee naar de volgende groep. 
 
Extra kosten: 
Aan de excursies zijn GEEN extra kosten verbonden. 
Kinderen hoeven dus in principe geen ZAKGELD mee te nemen.  
Mocht u uw kind toch geld willen meegeven, dan vragen wij u om dat met mate te doen. 
Bij de meeste musea is wel een winkel, waar boekjes, platen etc. te verkrijgen zijn. Mocht iemand die voor z’n 
werkstuk nodig hebben, dan kan hij/zij die kopen. Het is niet de bedoeling dat we tijdens deze excursies steeds 
souvenirs gaan kopen voor de thuisblijvers. 
In het Openluchtmuseum bestaat bijv. de gelegenheid om iets eetbaars te kopen. De kinderen zijn vrij om hiervan 
gebruik te maken. 


