Richtlijnen bij buitenschoolse activiteiten.
* Bij buitenschoolse activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Directie
en de opleidingsdirecteuren worden georganiseerd, is het leerlingenreglement van
toepassing.
* Activiteiten die zonder schriftelijke toestemming van de Centrale Directie en de
opleidingsdirecteuren worden georganiseerd, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de
school.
* T.a.v. reizen in binnen- en buitenland die door het Candea College georganiseerd worden,
hanteren wij de volgende uitgangspunten
1. We maken goede (schriftelijke) afspraken met de leerlingen over wat wel en niet is
toegestaan tijdens de excursies
2. Begeleiders grijpen in als de regels worden overtreden of leerlingen gevaarlijk gedrag
vertonen
3. School en begeleiders denken vooraf na over wat te doen als er toch een incident is.
(Hoe krijgen we overzicht, waar en/of bij wie moet iedereen zich melden, wie neemt
contact op met wie in Nederland. Etc. etc.)
4. Bij incidenten thuis is voor het thuisfront helder wie als contactpersoon benaderd
moet worden om in gezamenlijk overleg de juiste wijze en moment te kiezen om de
betreffende leerling op de hoogte te stellen
5. We hebben vooraf in beeld welke leerlingen mogelijk bijzondere begeleiding of hulp
nodig hebben - bv. als gevolg van ernstige allergieën of epilepsie - en ook met
betreffende ouders en leerlingen te bespreken wat de leerling en de docenten in dat
kader van elkaar kunnen verwachten
6. We informeren ouders duidelijk over hoe de excursie er uit ziet, wat de plannen zijn
tijdens de excursie en wat de afspraken zijn
7. Excursies die (mede-)bestaan uit sport- of hoger risico activiteiten (raften, paintballen,
abseilen e.d.) worden alleen afgenomen bij bedrijven met voldoende deskundigheid
en begeleiding om de excursie veilig te laten verlopen
* Wel of niet doorgaan van (buitenland) reizen laten we altijd afhangen van het standpunt
van het ministerie van buitenlandse zaken. Dat betekent dat als ouders of leerling zelf
beslissen om niet mee te gaan, ondanks een positief reisadvies van het ministerie, Candea
alleen die kosten terugbetaalt aan ouders die de school ook terugkrijgt.
Dit stukje is ook opgenomen in het huishoudelijk reglement voor leerlingen en voor
personeel.

