
 

 

 

Richtlijnen buitenlandse studiereis 
 
Algemene afspraken 

 
- Voor de reis is er een contactpersoon op school.  

- De mentor verzamelt telefoonnummers van ouders en leerlingen en zorgt 

ervoor dat alle begeleiders deze lijst ontvangen. Ook draagt de mentor zorg 
dat de lijst in bezit is van de contactpersoon op school.  

- Ouders informeren mentor over medische bijzonderheden. Mentor 

communiceert dit met alle begeleiders. 

- Elke leerling ontvangt van de mentor een (geprint) noodkaartje. Op dit 

noodkaartje zijn de volgende gegevens genoteerd: 

Adres hostel 
Contactgegevens mentor + overige begeleiders 

Contactpersoon school 

Noodnummer 112 (geldt in de gehele E.U.) 

Telefoonnummer ministerie Buitenlands Zaken Nederland 

Opgestelde tekst in buitenlandse taal met uitleg over 

schoolreis. 
- Ouders kunnen contact opnemen met de contactpersoon op school indien er 

bijzonderheden zijn. De contactpersoon op school zal vervolgens contact 

opnemen met de begeleiding van de schoolreis.  

 

Richtlijnen leerlingen 

- Geen alcohol / drugs toegestaan 

- We vermelden de leerlingen duidelijk om nooit alleen op pad te gaan. Ook 
niet even alleen een winkel binnen gaan. Blijf altijd bij de groep.  

- Begeleiders laten in vrije situaties altijd weten wat het verzamelpunt is. 

Leerlingen kunnen dit altijd navragen.  

- Kamertijd: 23:00u / Nachttijd 00:30 

- Denk aan het gedrag en de omgeving. In andere landen zijn vaak ze veel 

strenger in omgang als het b.v.b. om de politie gaat. Maak geen grapjes. 
Gedraag je onopvallend.  

- Geen muziekboxen mee 

- In de bus: niet staan! Geen chips / popcorn 

 

 

 

 

 

 

  



 

Wat te doen bij? 

 
• Diefstal 

Ouders dienen zelf een reisverzekering voor uw zoon/dochter af te sluiten voor 
gestolen zaken. 

 

• Bij incidenten 

1. Indien er een incident plaatsvind zal de leerling altijd een veilige plek op 

moeten zoeken. Laat hierbij eventueel bagage achterwege. 

2. Een leerling volgt ALTIJD de instructies van de lokale autoriteiten.  
3. Politiemensen en veiligheidsdiensten zijn vaak gewapend. Het kan 

daardoor intimiderend overkomen.  

4. Indien telefonisch verkeer mogelijk is, neem dan eerst contact op met je 

mentor of de contactpersoon van school. Vervolgens kun je contact 

zoeken met je ouders.   

5. Indien er geen telefonisch verkeer mogelijk is zoek je hulp bij 
veiligheidsdiensten. Je kunt gebruik maken van je noodkaartje om aan 

te tonen in welke hoedanigheid je aanwezig bent in Parijs (onderdeel 

van schoolreis).  

6. Begeleiders onderhouden bij incidenten contact met de contactpersoon 

op school. Niet rechtstreeks met de ouders. 

7. Ouders kunnen bij incidenten contact opnemen met de contactpersoon 

op school.  
 

 

 
  


