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BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 
 
Het Hoofdvaart College heeft naast de reguliere lessen een aantal (verplichte) buitenschoolse activiteiten, zoals 
de introductiedagen, excursies in het kader van thema’s/projecten, sportactiviteiten, stages, kampen van 
sportprofielen en verplichte buitenschoolse activiteiten in het kader van Lichamelijke Opvoeding. Als afsluiting 
van het schooljaar wordt voor elk leerjaar een schoolreis georganiseerd.  
Naast de leefregels en afspraken, die we met elkaar naleven op school (zie Schoolgids, paragraaf 5.1) hebben 
wij voor de buitenschoolse activiteiten een reglement dat van toepassing is op alle buitenschoolse activiteiten 
van het Hoofdvaart College. Dit reglement geldt zowel voor leerlingen als ook voor personeel. 

Vanwege het educatieve doel en de groepsgrootte van de buitenschoolse activiteiten is, naast de gebruikelijke 
schoolregels, een aantal belangrijke reis- en huisregels van toepassing. Deze regels zijn vastgelegd in dit 
reglement. Van iedere deelnemer wordt geëist dat hij/ zij zich volgens dit reglement gedraagt. Met het 
ondertekenen van het aanmeldingsformulier van het Hoofdvaart College gaan ouders/verzorgers en leerlingen 
automatisch akkoord met dit reglement. Alle personeelsleden, in dienst van het Hoofdvaart College, 
verplichten zich bij indiensttreding tot het handhaven van dit reglement. 

DEELNAME 
- Buitenschoolse activiteiten worden uitgevoerd conform (jaar)planning. Deze activiteiten zijn te vinden in 

de agenda op de website, wijzigingen voorbehouden. 
- Elke leerling volgt de voor zijn/haar leerjaar geplande buitenschoolse activiteiten.  
- Indien een leerling niet deelneemt aan verplichte buitenschoolse activiteiten, dan is de leerling verplicht 

deze tijd op school door te brengen.  
- De schoolleiding behoudt zich het recht voor een leerling van deelname aan een buitenschoolse activiteit 

uit te sluiten indien hij zich tijdens voorgaande schoolse en/of buitenschoolse activiteiten aan ernstig 
wangedrag schuldig heeft gemaakt, een en ander ter beoordeling van de schoolleiding. 

- De schoolleiding behoudt zich het recht voor een leerling van deelname aan een buitenschoolse activiteit 
uit te sluiten indien zijn medische, fysieke of psychische achtergrond daartoe gegronde reden geven, een 
en ander ter beoordeling van de schoolleiding. 

- Per buitenschoolse activiteit is per groep minimaal één medewerker als begeleider aanwezig. In veel 
gevallen zorgt het Hoofdvaart College voor meerdere begeleiders. 

- Alle medewerkers en leerlingen van het Hoofdvaart College gedragen zich, ook tijdens buitenschoolse 
activiteiten, conform de schoolregels en -afspraken (zie Schoolgids, hoofdstuk 5). 

TIJDENS DE BUITENSCHOOLSE ACTIVITEIT 
- Op alle buitenschoolse activiteiten zijn de regels en afspraken van toepassing die zijn opgenomen in dit 

reglement.  
- Leerlingen zijn verplicht zich tijdens het vervoer van en naar de plaats van bestemming én tijdens het 

verblijf uiterst correct te gedragen en zich positief op te stellen. 
- Het begeleidend personeel neemt de verantwoordelijkheid om reis en verblijf ordelijk te laten verlopen. 
- Elke leerling neemt deel aan de verplichte programmaonderdelen van de buitenschoolse activiteit. 
- Opdrachten aan leerlingen, voortvloeiend uit de buitenschoolse activiteit, worden uitgevoerd aan de hand 

van de binnen het vak gestelde eisen. 
- Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het maken van groepsindelingen. 
- Fotograferen en filmen zijn bezigheden die soms horen bij een buitenschoolse activiteit. In de Schoolgids, 

website of Facebook van de school kunnen foto’s van leerlingen worden geplaatst na toestemming van de 
ouders of in het geval de leerling 16 jaar of ouder is, na toestemming van de leerling. Beeldmateriaal voor 
overige doeleinden mag niet worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder of de 
leerling, naast toestemming van de schoolleiding.  
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- Afgesproken verzameltijden worden door alle deelnemers in acht genomen.  
- Begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van leerlingen. 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEIT MET OVERNACHTING 
- ‘s Avonds alleen uitgaan is niet toegestaan voor leerlingen. 
- Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het maken van kamerindelingen. 
- Niemand veroorzaakt overlast. Huisregels van het desbetreffende verblijf worden in acht genomen. 
- Het begeleidend personeel stelt slaaptijden vast waar iedereen aan gehouden wordt. 
- Jongens en meisjes slapen gescheiden. 

REGELS RONDOM GENOTSMIDDELEN EN VERDOVENDE MIDDELEN ZOALS ROKEN, 
TABAK, ALCOHOL, DRUGS, SNUS, VAPE EN ENERGIEDRANKJES 
- Roken is tijdens geen enkele activiteit toegestaan. Ook het gebruik van alcoholhoudende dranken, 

energiedrankjes en drugs is tijdens alle buitenschoolse activiteiten verboden.  

REGELS RONDOM GEBRUIK VAN MOBIELE TELEFOON EN AUDIOVISUELE 
MIDDELEN 
- Het gebruik van een mobiele telefoon en andere audiovisuele middelen door leerlingen tijdens 

buitenschoolse activiteiten is niet toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door het 
begeleidend personeel. 

UITSLUITING 
- Wie zich naar het oordeel van de begeleiding niet houdt aan bovenstaande regels of zich anderszins 

misdraagt, kan in het uiterste geval ter plekke van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. De 
desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan in kennis gesteld en worden verzocht de leerling op 
te halen. Uiteraard komen eventuele bijkomende kosten in dit geval voor rekening van de 
ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende leerling. 

- In het geval een leerling wordt uitgesloten en naar huis wordt gestuurd zal na thuiskomst door de 
schoolleiding over verdere strafmaatregelen worden beslist. 

VERZEKERING 
- Voor iedere leerling die op het Hoofdvaart College staat ingeschreven en voor iedere medewerker is een 

verzekering afgesloten tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. De precieze voorwaarden zijn op 
te vragen bij de administratie. De school accepteert geen aansprakelijkheid in geval van beschadiging en 
diefstal van eigendommen, niet in school en evenmin tijdens buitenschoolse activiteiten. Het Hoofdvaart 
College gaat ervan uit dat de leerlingen de eigen verantwoordelijkheid dragen in het beheren van hun 
eigendommen en zij worden hier ook altijd op aangesproken.  

- De school heeft een eenvoudige verzekering voor medewerkers en leerlingen tijdens buitenschoolse 
activiteiten. Indien gewenst kan door ouders/verzorgers een aanvullende (reis-)verzekering of 
annuleringsverzekering worden afgesloten. 

AANPASSINGEN 
- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen begeleiders van de buitenschoolse activiteit ter 

plaatse, eventueel in samenspraak met de schoolleiding. 
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