e d u c a t i e v e

s c h o o l r e i z e n

september 2014
Beste ouders, verzorgers en overige belangstellenden,
Zoals aangekondigd gaat het beleid rond schoolreisjes / educatieve reizen ingaande
schooljaar 2014-2015 veranderen. De directie heeft, in samenspraak met het team, het
nieuwe beleid opgesteld en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en ter
informatie/advisering aan de Ouderraad.
In de afgelopen MR-vergadering heeft, aangaande dit nieuwe beleidsvoorstel, de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad haar instemming verleend en de
personeelsgeleding een positief advies gegeven.
Door de intensieve samenwerking staat er een mooi beleid, waar transparantie het
uitgangspunt is, maar waar vooral de leerlingen gezamenlijk veel plezier aan gaan beleven
en op ontdekkingsreis gaan.
In deze Horizontaal vind u alle informatie over het nieuwe beleid.
Mocht u willen reageren, dan kunt u dit via het bekende school email-adres:
kbsdehorizon_info@inos.nl
Frank Op de Beek,
Directeur.
________________________________________________________________________

beleid educatieve reizen

Aanleiding
Op onze school was geen duidelijk beleid rond educatieve schoolreizen.
Enkele groepen hadden een schoolreis, waarvan de bekostiging of door de Ouderraad of door
school werd geregeld. Maar er waren ook groepen die geen schoolreis op hun jaarprogramma
hadden staan.
Graag wilde school eenduidigheid en transparantie rond de educatieve schoolreizen. Hierdoor
heeft de schoolleiding nieuw beleid geformeerd, dat voorgelegd is aan de
Medezeggenschapsraad ter instemming en aan de Ouderraad ter advisering.
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Doel
Kinderen vinden het leuk om als groep met elkaar op pad te gaan, het liefst samen in een bus.
De school wil hier graag aan tegemoet komen en kiest voor uitstapjes die een educatief
karakter hebben.
De educatieve reis is vooral bedoeld als een uitstapje waar kinderen nieuwe ervaringen op
kunnen doen, ervaringen waar zij doorgaans niet mee te maken krijgen. Aan een educatieve
reis zit vooraf een project vast, wat gekoppeld is aan de leerstof van het betreffend leerjaar.
De groep kan zich daardoor gezamenlijk goed voorbereiden op de aanstaande schoolreis.

Regeling schoolreisjes
Jaarlijks gaan alle leerjaren één keer op educatieve schoolreis.
Enkele uitzonderingen zijn:
•
Leerjaar 1 gaat niet op een educatieve reis: door een continue instroom van jongste
kleuters en de jonge leeftijd heeft dit geen meerwaarde voor de doelgroep om buiten school de
ontspanning te zoeken.
De leerlingen uit leerjaar 2 gaan op excursie, behalve als ze niet doorgaan naar groep 3.
•
Het schoolkamp van groep 8 valt niet onder de educatieve reizen en zal apart verrekend
worden met de ouders van het leerjaar. De excursie naar ‘Kamp Vught’ (groep 8) valt niet
onder het nieuwe beleid en zal door de school betaald worden.
•
De excursies vanuit bv. het culturele aanbod van ‘De Ontdekking’ vallen ook niet onder
de educatieve reizen (denk aan bezoek Bredaas museum, theaterbezoek Chassé, Jazz-project
enz). De kosten voor deze excursies worden volledig door school betaald. Jaarlijks varieert dit
programma. Het staat opgenomen in de informatie-activiteitenkalender.
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Organisatie
De teamcoördinatoren stellen, op voorstel van de leerkrachten, het jaarprogramma educatieve
reizen vast. Per leerjaar wordt bekeken wat de gewenste educatieve schoolreis is.
Leerkrachten geven vroegtijdig enkele voorkeursdata op.
De administratieve medewerker van de school regelt de definitieve datum, de bussen, de
entrees en berekent de gemiddelde prijs per leerling.

Betaling
Ouders betalen vanaf groep 2 het berekende, gemiddelde bedrag per kind per educatieve reis.
De betaling is op vrijwillige basis voor ouders.
Ouders krijgen ruim van te voren informatie over de inhoud/financiële onderbouwing van de
educatieve reis. In dit schrijven worden ouders verzocht aan te geven of hun kind deel zal
nemen aan deze reis.
Vervolgens zal de administratieve kracht van school een betalingsverzoek sturen.
Ouders, die voor een bepaalde datum niet betaald hebben, krijgen een herinnering.
Kinderen die niet meegaan met de educatieve reis, moeten op de betreffende dag wel naar
school. De eigen leerkracht zorgt dat leerlingen die niet mee op reis gaan, die dag alternatieve
onderwijsactiviteiten in een andere groep kunnen gaan doen.
Ouders worden gewezen op de mogelijkheid van een stichting, die hen financieel tegemoet kan
komen,
indien
zij
voor
zware
financiële
lasten
zitten
(stichting
leergeld:
www.leergeld.nl/breda/). De ouders hebben hier zelf de nodige stappen voor te zetten.
De onkosten voor de leerkrachten en de overige begeleiders worden door school betaald.

Vervoer
Vervoer wordt met de bus gedaan. Kinderen vinden het leuk om gezamenlijk te reizen. Door
het vervoer bij professionals te leggen (de medewerkers van de busmaatschappij) mogen we
als school er vanuit gaan dat de veiligheidsmaatregelen goed gehandhaafd zullen worden.
Leerkrachten houden bij hun keuze van de educatieve reis rekening met de te leggen afstand
en proberen in hun keuze zoveel mogelijk files te vermijden.

Tijdspad
Het tijdspad ziet er als volgt uit:
Wanneer
Augustus

Activiteit
Leerkrachten bepalen de educatieve reis
per leerjaar, rekening houdend met het
onderwijskundig doel dat past in het
jaarprogramma en de interesse van de
groep/leeftijd.

Wie
Leerkrachten in
samenwerking met de
teamcoördinatoren.

September

Ouders krijgen tijdens de
informatieavonden het doel van de
educatieve schoolreis te horen.

Leerkrachten

Oktober

Ouders krijgen de uitnodiging hun
kind(eren) op te geven voor de educatieve
schoolreis

November

Ouders krijgen een betalingsverzoek.
Innen van het geld.

Administratieve
medewerkster in
samenwerking met de
teamcoördinatoren
Administratieve
medewerkster

December

Ouders, die nog niet betaald hebben,
krijgen een herhalingsverzoek.

Administratieve
medewerkster ism
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teamcoördinatoren
Administratieve
medewerkster

Januari

Vastleggen bussen, entrees van de
activiteiten

Enige weken
voor de reis

Start van project/thema rond de
educatieve reis

Groepsleerkrachten

Na
educatieve
reizen

Evaluatie van de reis

Groepsleerkrachten en
teamcoördinatoren
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VOORBEELD GEPLANDE SCHOOLREIZEN:

schoolreizen 2014-2015
Voor dit schooljaar staan de volgende activiteiten gepland.
Per schoolreis kunt u de berekening van de bekostiging zien en wat het bedrag per leerling
gaat worden.
De rode bedragen zijn de kosten, die school voor haar rekening neemt.

Groep 2
Beekse
Bergen
Hilvarenbeek

Kosten
€ 20,00
per leerling

Bus:
Entree:
Totaal:

€ 450,00
€ 550,00 +
€ 1.000,00

Aantal leerlingen in gr. 2: 50
Aantal begeleiders:
10

(10x€11,00=€110)

Groep 3
Plaswijck
Rotterdam

Groep 4
Ontdekhoek
Rotterdam

Kosten
€ 21.20
per leerling

Bus:
Entree:
Totaal:

€ 450,00
€ 333,00 +
€ 783,00

Aantal lln in groep 3:
Aantal begeleiders:

37
8

(37x€9,00=€333)
(8x€9,00=€72)
Kosten
€ 19,00
per leerling

Maritiem
Museum
(professor
Plons)
Rotterdam
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Bus:
Entree Ontdekhoek
Entree Professor Plons
Totaal:

€ 450,00
€ 223,85
€ 30,00 +
€ 703,85

Aantal lln in groep 4:

37

Aantal begeleiders:

8

(37x€6,05= €223,85)
(2 x € 15,00= €30,00)
(gratis)

Groep 5
Prehistorisch
Museum in
Eindhoven

Kosten
€ 29.30
per leerling

Bus:
Entree:
Totaal:

€ 575,00
€ 508,75 +
€1083,75

Aantal lln in groep 5:
Aantal begeleiders:

37
10

(37x€13,75: €508,75)
(10x €5,00=€50,00)

Groep 6
Kasteel
Loevestein
Woudrichem

Groep 7
Technopolis in
Mechelen
(België)

Kosten
€ 15.40
per leerling

Bus:
Entree:
Totaal:

€ 450.00
€ 288,00 +
€ 738,00

Aantal lln in groep 6:
Aantal begeleiders:

48
6

(48x€6,00: €288,00)
(6x€1,00=€6,00)
Kosten
€ 21,25
per
leerling.
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Bus:
Entree:
Totaal:

€ 625.00
€ 288,10 +
€ 913,10

Aantal lln in groep 6:
Aantal begeleiders:

43
6

(43x€6,70: €288,10)
(4x €16,00:€64,00)

Groep 8
Kamp Vught

Geen
kosten
per
leerling.

Aangezien groep 8 op schoolkamp gaat en dit al een
extra uitgave is voor de ouders, gaat de educatieve
excursie naar Kamp Vught op kosten van de school.

De busreizen zijn gebaseerd op de leerlingen aantallen van medio september /
oktober.
Er kunnen nog aanpassingen in leerlingaantallen plaatsvinden gedurende het
schooljaar.
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