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Protocol Excursies en uitstapjes 

 
 
Inleiding  
Een onderdeel van het programma op de Paulusschool is het organiseren van excursies 
om op deze manier het onderwijs en dat wat de kinderen leren dichter bij elkaar te 
brengen. Daarnaast vinden er excursies plaats in het kader van culturele en/of muzikale 
activiteiten of voorstellingen. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling 
van het kind.  
Activiteiten buiten de school kunnen ook zekere risico's met zich meebrengen, daarom 
zijn er voorwaarden opgesteld waaraan dit soort activiteiten moet voldoen. Ouders die 
hun kind aan school toevertrouwen, moeten er op kunnen vertrouwen dat deze 
activiteiten op een goede en verantwoorde manier plaatsvinden.  
Tegen ongevallen heeft het schoolbestuur de kinderen door middel van de 
schoolongevallen verzekering collectief verzekerd. Dit geldt voor alle ongevallen die 
tijdens de schooluren plaatsvinden, en voor de tijd, dat het kind rechtstreeks op weg is van 
huis naar school en omgekeerd. Ook alle evenementen die in schoolverband plaatsvinden 
(bijvoorbeeld schoolreisje, excursie, schoolkamp) vallen onder die verzekering. Deze 
verzekering kent geen eigen risico. Ongevalmelding vindt plaats via de school.  
Daarnaast heeft het bevoegd gezag een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Onder 
deze verzekering vallen de personeelsleden, maar ook stagiaires, vrijwilligers en ouders die 
aan activiteiten deelnemen die verband houden met de school. In alle gevallen geldt dat 
eerst een beroep gedaan wordt op een particulier afgesloten WA-verzekering.  
Daarnaast is het mogelijk om via de school een aanvullende verzekering aan te vragen. 
Voor informatie hierover kunt u terecht bij de schoolleider.  
  
Uitgangspunten  
Er zijn een aantal uitgangspunten te noemen:  
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• Activiteiten vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de school.  
• Eindverantwoordelijkheid wordt nimmer overgedragen aan een andere organisatie of 

persoon.  
• Activiteiten passen binnen de doelstellingen van het onderwijs.  
• Activiteiten kunnen worden begeleid door zowel personeelsleden als niet-

personeelsleden. (Stagiaires mogen vanuit de opleiding niet alleen met een groep een 
buitenschoolse activiteit ondernemen.)  

• Begeleiders zijn minimaal 18 jaar oud en zijn herkenbaar voor de kinderen.  
• Begeleiders van een buitenschoolse activiteit zijn zich bewust van de 

verantwoordelijkheid die ze dragen voor andermans kinderen en zorgen ervoor dat de 
veiligheid van kinderen gewaarborgd is.  

• Ouders zijn van tevoren op de hoogte van een buitenschoolse activiteit.  
  

Toestemming ouders  
Uitgangspunt is dat ouders akkoord gaan met deelname aan buitenschoolse activiteiten. 
Dit doen zij op het moment dat zij hun kind aanmelden bij de school.   
Ouders hebben het recht om per activiteit geen toestemming te geven. Zij dienen dit dan 
zelf aan de directie te melden.  
De mening van ouders die geen toestemming verlenen voor deelname aan een bepaalde 
buitenschoolse activiteit wordt gerespecteerd, m.a.w. hun kind neemt geen deel aan die 
activiteit, maar blijft op school (echter alleen bij beschikbaarheid begeleider/leerkracht). 
Ouders die geen toestemming verlenen ontnemen hun kind belevingservaringen en leuke 
momenten waarvan de school vindt dat deze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het 
kind. Met deze ouders gaan we in gesprek.  
 
Buitenschoolse activiteiten  
Onder buitenschoolse activiteiten wordt verstaan activiteiten die buiten school om plaats 
vinden, maar door school geïnitieerd worden. Dit kunnen activiteiten zijn zoals de 
avondvierdaagse en sporttoernooien georganiseerd door de gemeente. De school draagt 
hiervoor geen verantwoording. De ouderraad maakt deze activiteiten mogelijk en via de 
school wordt de informatie uitgereikt aan de ouders. De ouderraad helpt bij de organisatie 
en zorgt bijvoorbeeld voor versnaperingen, school T-shirts, voldoende begeleiding. 
Deelnemen aan buitenschoolse activiteiten gaat altijd onder verantwoordelijkheid van de 
eigen ouder/verzorger van het kind. Vanzelfsprekend is het mogelijk om met ouders 
onderling afspraken te maken over begeleiding, vervoer e.d., maar ook dit gaat altijd onder 
verantwoordelijkheid van de eigen ouder(s).    
  
Georganiseerde (dag)uitstapjes   
Hierbij maken we onderscheid in twee categorieën:  
• Uitstapjes met een open karakter zoals schoolreisjes, pretparken e.d.. Van deze 

uitstapjes zijn de data ruim van tevoren gepland.  
Er is een goede voorbereiding met een duidelijk dagprogramma.   

• Uitstapjes met een gesloten karakter zoals wandelingen, excursies, theaterbezoek e.d.. 
Deze uitstapjes worden meestal in het kader van lesactiviteiten georganiseerd en 
hebben een gericht doel.  

De locatie van de excursie is meestal op korte afstand van de school met name voor de 
onderbouwgroepen.    
Voor de bovenbouwgroepen is het doel vaker op een langere afstand. Indien nodig doen 
we voor het vervoer en de begeleiding van de kinderen een beroep op ouders met auto’s, 
die de kinderen op een veilige manier naar de excursie kunnen brengen. Binnen Stichting 
Alberdingk Thijm Scholen is het mogelijk om van de schoolbus gebruik te maken. Ook kan 
worden bekeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het gebruik van openbaar vervoer.  
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Voordat we op excursie gaan, wordt er een plan gemaakt waarin de veiligheid speciale 
aandacht krijgt. Duidelijk moet zijn met welk (leer)doel het uitstapje wordt gemaakt. We 
maken onze plannen aan de ouders bekend via de nieuwsbrief en/of Parro. Via Parro, mail 
of persoonlijk richting groepsouder of leerkracht kan er voor een activiteit aangemeld 
worden. Een excursie kan alleen doorgang vinden wanneer het vervoer veilig geregeld is 
en er genoeg begeleiding is voor de kinderen.  
  
Bij uitstapjes met een open karakter zijn de volgende afspraken gemaakt:  
Ieder kind heeft een zichtbaar naamkaartje (bijv. een sticker of badge) met daarop naam 
van het kind, naam van de school en een 06 nummer van iemand die goed bereikbaar is 
tijdens de excursie. Iedereen is op de hoogte van de indeling van de groepjes en de 
bijbehorende begeleider.  
Tip: laat ouders samen met een groepje op stap gaan, dan kan één van de begeleiders met 
een kind of een groepje kinderen naar het toilet en de andere ouder bij het groepje blijven. 
Er is minimaal één begeleider vrij gepland voor noodsituaties en/of calamiteiten (wanneer 
de excursie met een grote groep plaats vindt) bij voorkeur met een auto.   
   
Bij uitstapjes met een open- en een gesloten karakter geldt het volgende:  
Er wordt een EHBO-doos meegenomen, verzorgende artikelen zoals handdoek/washand, 
verschoning etc., versnaperingen, leerlingenlijst met telefoonnummers (thuis en mobiel).  
De school en/of contactpersoon ter plaatse is telefonisch bereikbaar voor iedereen. 
  
Spontane uitstapjes  
Aangezien excursies als lesondersteunende activiteit behoren tot de ‘normale’ gang van 
zaken op school, zal het ook voorkomen dat excursies een spontaan karakter hebben. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan seizoensuitstapjes, lunchen op de hei bij mooi weer, een 
wandeling door de wijk, een gymles in het bos of op het plein bij de Neuweg.  
Voor deze ‘spontane’ excursies gelden uiteraard dezelfde regels als voor ‘geplande’ 
excursies met dit verschil dat deze uitstapjes voor de midden- en bovenbouw, na 
toestemming van de directeur, ook op de dag zelf kunnen gebeuren.  
  
Verschillende mogelijkheden m.b.t. ‘vervoer’:  
- wandelen naar de gymzaal  
- wandelen naar… van… binnen bebouwde kom  
- wandelen naar… van… buiten bebouwde kom   
- fietsen naar… van… binnen de bebouwde kom  
- fietsen naar… van… buiten de bebouwde kom  
- recreatief zwemmen   
- uitstapjes: schoolreizen, pretparken….  
- uitstapjes: excursies, theater, museum….  
- uitstapjes: openbaar vervoer  
- spontane uitstapjes, seizoenswandelingen  
 
Wandelen naar en van …  
Hierbij kan gedacht worden aan bijv. wandelen naar bibliotheek, gymzaal, sportveld, 
excursieplaats.  
  
Fietsen naar en van ..  
Hierbij kan gedacht worden aan bijv. bibliotheekbezoek, gymzaal, sportveld, 
excursieplaats.  
 
Recreatief zwemmen  
Er wordt alleen in erkende zwembaden gezwommen waarbij toezicht gehouden wordt 
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door gediplomeerd personeel. Let op: dit ontslaat de begeleiders (van de school) niet van 
haar verantwoordelijkheid.   
Het zwemmen gebeurt alleen met kinderen vanaf groep 7. Bij hoge uitzondering kan na 
overleg met de directie en betreffende ouders (schriftelijke toestemming) ervoor gekozen 
worden om ook met groep 6 te gaan zwemmen. Voorwaarden zijn dat dit in een bewaakt 
zwembad plaats vindt en dat de kinderen moeten voorzwemmen bij de badmeester. Van 
tevoren moet bekend zijn welke kinderen wel/geen zwemdiploma hebben en afgesproken 
welke veiligheidsmiddelen ze nodig hebben.  
Ouders worden van tevoren schriftelijk via Parro, nieuwsbrief en/of een brief op de hoogte 
gebracht van de zwemactiviteit. Kinderen moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma. 
Wees erop bedacht dat het hebben van een zwemdiploma geen garantie geeft voor een 
goede zwemvaardigheid.  
 
Wandelen met leerlingen  
Minimaal één begeleider, de leerkracht, naar de gymles met midden- en bovenbouw. 
Minimaal twee begeleiders, waaronder de leerkracht, naar de gymles met de kinderen van 
groep 3 aan het begin van het schooljaar van groep 3.  
Bij uitstapjes anders dan de gymles gaat er minimaal één begeleider mee inclusief de 
leerkracht. Bij uitstapjes met de onderbouw anders dan de gymles gaan er minimaal twee 
begeleiders mee. Afhankelijk van het soort uitstapje kan het aantal begeleiders worden 
aangepast. Belangrijkste vuistregel: Optimale veiligheid en gezond verstand gebruiken!  
  
Meenemen:  

• mobiele telefoon  
• verbandtrommel  
• oranje veiligheidshesjes  
• leerlingenlijst met telefoonnummers  
• (overwegen om in de onderbouw een touw mee te nemen dat  
     vastgehouden kan worden)  

  
Afspraken met begeleidende ouders over:  

• de wandelroute  
• procedure bij oversteken van kruisingen  
• wat te doen bij pech of ongeval  
• regels voor de leerlingen  

  
Afspraken met leerlingen:  

• luisteren naar de begeleiders  
• wandelen in tweetallen en in een rij  
• bij oranje (en natuurlijk rood) licht wachten, pas bij groen licht oversteken  
• bij pech helpt een begeleider  
• samen uit is ook samen thuis  

  
Fietsen met leerlingen  
Minimaal twee begeleiders waaronder één leerkracht. Fietsen met leerlingen gebeurt 
vanaf eind groep 6. Afhankelijk van het soort uitstapje kan het aantal begeleiders worden 
aangepast. Check of kinderen kunnen fietsen.  
Belangrijkste vuistregel: Optimale veiligheid en gezond verstand gebruiken!  
  
Meenemen:  

• mobiele telefoon  
• verbandtrommel  
• fluitje  
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• oranje veiligheidshesjes  
• leerlingenlijst met telefoonnummers  
• trommel voor de fietssleuteltjes  
• bandenplakset  
• fietspomp  

  
Afspraken met begeleidende ouders over:  

• de fietsroute  
• procedure bij oversteken van kruisingen  
• wat te doen bij pech of ongeval  
• regels voor de leerlingen  

  
Afspraken met leerlingen:  

• de fiets moet veilig en deugdelijk zijn  
• één kind per fiets  
• goed letten op elkaar en de weggebruikers om je heen  
• luisteren naar de begeleiders  
• fietsen in tweetallen  
• fietsen achter elkaar op drukke wegen en bij tegenliggers op het fietspad  
• bij oranje (en natuurlijk rood) licht wachten, pas bij groen licht oversteken  
• bij pech helpt een begeleider  
• niet bellen  
• sleuteltjes bij aankomst inleveren  
• samen uit is ook samen thuis  

  
Leerlingen en auto  
Meenemen:  

• mobiele telefoon  
• verbandtrommel  
• leerlingenlijst met telefoonnummers  

  
Afspraken met begeleidende ouders over:  

• de route  
• regels voor de leerlingen  
• afmelden / parkeren  
• wat te doen bij pech of ongeval  
• persoonlijke verantwoordelijkheid over welke kinderen  
• maximaal 3 leerlingen in een gordel op de achterbank   
• de chauffeur heeft de beschikking over een geldig rijbewijs en er is voor de 
auto een inzittendenverzekering afgesloten, dit navragen bij de rijdende ouder.  

  
Afspraken met leerlingen:  

• luister naar de bestuurder  
• leid de bestuurder niet af  
• houd de auto netjes  
• stap pas in of uit als je toestemming krijgt  
• blijf bij je begeleider  

  
Leerlingen en openbaar vervoer  
Uitstapjes met het openbaar vervoer komen bij uitzondering voor. Afhankelijk van het 
vervoermiddel en de te rijden afstand wordt gekozen voor het aantal begeleiders. Van 
tevoren zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de te verwachten reistijd, vertrek- en 
aankomsttijden en eventuele ontmoetingsplek.   
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Het is aan te raden om op speelse wijze met kinderen bespreekbaar te maken wat je kunt 
doen als je de groep kwijt bent.   
Ook hier geldt: Optimale veiligheid en gezond verstand gebruiken!  
  
Meenemen:  

• mobiele telefoon  
• verbandtrommel  
• leerlingenlijst met telefoonnummers  
• voldoende geld  

  
Afspraken met begeleidende ouder over:  

• de route  
• regels voor leerlingen  
• procedure bij in- en uitstappen  
• wat te doen bij pech of ongeval  
• persoonlijke verantwoordelijkheid over welke kinderen  

  
Afspraken met leerlingen:  

• luister naar de begeleiders en ‘vervoersverantwoordelijke’  
• gedraag je netjes en houd het netjes  
• stap pas in of uit als je toestemming krijgt  
• blijf bij je begeleider  

Leerlingen en touringcar/schoolbus  
Uitstapjes met touringcar of schoolbus komen het meest voor tijdens schoolreisjes. In een 
touringcar of schoolbus mogen niet meer kinderen zitten dan er zitplaatsen zijn voor 
volwassenen. Het aantal zitplaatsen in de touringcar is te vinden op het keuringsbewijs dat 
aanwezig moet zijn in de touringcar/schoolbus. Begeleiders zitten tijdens de reis verspreid 
in de touringcar/schoolbus.   
De nieuwe touringcars zijn tegenwoordig allen voorzien van veiligheidsgordels. Het 
verdient voorkeur een touringcar te huren die over veiligheidsgordels beschikt. Deze 
moeten dan ook gebruikt worden. Kinderen worden tijdens de rit niet op school 
genomen. Denk aan: Optimale veiligheid en gezond verstand gebruiken!  
  
Meenemen:  

• mobiele telefoon  
• verbandtrommel  
• leerlingenlijst met telefoonnummers  

  
Afspraken met begeleidende ouder over:  

• regels voor leerlingen  
• procedure bij in- en uitstappen  
• wat te doen bij pech of ongeval  
• persoonlijke verantwoordelijkheid over welke kinderen  

  
Afspraken met leerlingen:  

• luister naar de begeleiders en ‘vervoersverantwoordelijke’  
• leid de bestuurder niet af  
• gedraag je netjes en houd het netjes  
• stap pas in of uit als je toestemming krijgt  
• blijf bij je begeleider  

  
Wanneer de kinderen op een andere manier vervoerd worden, bijvoorbeeld per taxi of per 
boot, gelden hiervoor de wettelijke afspraken die voor de vervoerder gelden.  
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Richtlijn t.a.v. minimum aantal begeleiders per activiteit  
Hieronder worden in schema het minimum aantal begeleiders genoemd. Situaties kunnen 
echter divers zijn: de groepen, tijdstippen, trajecten e.d. kunnen aanpassingen vereisen. De 
genoemde getallen zijn inclusief de leerkracht.  
 
  Groep 1-2  Groep 3  Groep 4  Groep 5  Groep 6  Groep 7-8  
Wandelen  
naar 
gymzaal  

  1 per groep  1 per 
groep  

1 per groep  1 per groep  1 per groep  

Wandelen  
naar…van…  
binnen  
de 
bebouwde 
kom  

1 op 6 à 
8 lln.  

2 per groep  1 à 2 per 
groep  

1 per groep  1 per groep  1 per groep  

Wandelen  
naar…van…  
buiten  
de 
bebouwde 
kom  

1 op 4 à 
6 lln.  

1 op 10 lln.  1 op 10 lln.  2 per groep   2 per groep  2 per groep  

Fietsen  
naar…van…  

Niet  Niet  Niet  Niet  1 op 6  2 per groep  

Zwemmen   
recreatief  

Niet  Niet  Niet  Niet  Na 
schriftelijke 
toe-
stemming  

gr. 7: wel  
gr. 8: wel  
1 op 8 lln  
(zie voor-
waarden)  

Uitstapjes  
schoolreis, 
pretpark…  

1 op 6 lln.  1 op 6 lln.  1 op 8 lln.  1 op 8 lln.  2 per groep  2 per groep  

Uitstapjes  
excursies, 
theater, 
museum  

1 op 8 lln.  1 op 8 à 10 
lln.  

1 op 10 lln.  2 per groep  2 per groep  2 per groep  

Uitstapjes  
openbaar 
vervoer  

n.v.t.  1 op 4  1 op 4  1 op 4  1 op 6  1 op 8  

Seizoens 
wandeling  

4 per groep  3 per groep  2 per 
groep  

2 per groep  2 per groep  2 per groep  

  
Bij ieder uitstapje wordt het formulier ‘Excursies en uitstapjes’ (zie volgende pagina) 
ingevuld, uitgevoerd en gedeeld met de directie en collega’s die dat nodig hebben.  
 
Formulier:  Excursies / uitstapjes  
  
Datum    Groepen    
Bestemming    Aantal leerlingen    
Adres    Aantal leerkrachten    
Tel nummer    Namen leerkrachten    
Aanspreekpunt voor 
deze excursie  
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Aantal begeleidende 
ouders  

  Namen begeleidende 
ouders  

  

Vertrek van school    Aankomst 
bestemming  

  

Vertrek 
bestemming  

  Aankomst school    

Vervoer  O lopend  
O fiets (v.a. eind gr. 6)  
O auto (zie regels 
veiligheid)  
O trein  
O (school)bus  
O anders, nl.   
  
  

Kosten  Vervoer  
€  
Entree  
€  
Attentie  
€  
Overig  
€  
Totaal  
€  

  
 Wanneer krijgen de ouders een bericht over het uitstapje?  
 Is de activiteit in de nieuwsbrief of via Parro vermeld?    
  
Zorg dat ouders van tevoren goed op de hoogte zijn van het uitstapje en wat er van hen 
verwacht wordt. Wanneer wordt de excursie met hulpouders besproken?  
  
Denk ook aan:        
o Heeft de directeur toestemming gegeven voor het uitstapje en de kosten?  
o Zijn de ouders op de hoogte?     
o Weet de duo-partner, onderwijsassistente, IB-er ervan?   
o Is eventuele (externe) begeleiding afgezegd?  
o Wordt de buitenbeurt door iemand overgenomen?   
o Zijn alle hulpouders tijdig op de hoogte gesteld en weten zij wat er van hen verwacht 
wordt?  
 
Hieraan toevoegen een lijst van de indeling van de groepjes en de naam van de begeleider 
tijdens de excursie en, indien van toepassing, een lijst met de indeling van kinderen en bij 
wie ze in de auto zitten. 
 


