Protocol buitenlandreizen
Op CSW beperkt het onderwijs zich niet alleen tot het verzorgen van de lessen binnen het
schoolgebouw. Regelmatig begeven leerlingen zich naar bestemmingen buiten de school.
Met name waar het gaat om schoolreizen naar het buitenland doen zich tegenwoordig zorgen
voor in deze tijd van terreurdreiging. Die ongerustheid is heel begrijpelijk en het is dan ook
noodzakelijk dat CSW een protocol buitenlandreizen opstelt, dat op hoofdlijnen aangeeft hoe
te handelen als zich spanningen ophopen rondom een schoolreis of als zich tijdens een
schoolreis ernstige calamiteiten voordoen.
Protocol
We zijn ons ervan bewust dat het organiseren van buitenschoolse activiteiten in het
algemeen en vanwege de terreurdreiging de buitenlandreizen in het bijzonder risico’s met
zich mee kunnen brengen en dat er nadere afspraken moeten worden gemaakt om de
(sociale) veiligheid van de deelnemers te waarborgen.
Het betreft zowel praktische maatregelen als gedragsregels:
1. Voor elke buitenlandreis (en dan vooral naar grote Europese steden) wordt navraag
gedaan over de veiligheidssituatie en het reisadvies bij het ministerie van
buitenlandse zaken. Aangezien de veiligheid van leerlingen en medewerkers altijd
prioriteit heeft, gaat ook bij geringe twijfel een reis niet door c.q. wordt de reis
geannuleerd, ongeacht de kosten voor de school.
2. Als de beslissing wel positief uitvalt en de betreffende schoolreis gewoon doorgaat,
wordt coulant omgegaan met ouders die een andere inschatting maken en hun zoon
of dochter willen terugtrekken. Die leerling dient dan overigens wel het
thuisblijfprogramma te volgen.
3. Dezelfde coulance geldt ook voor de medewerker die zich wil terugtrekken als
begeleider, al is het daarbij natuurlijk wel geboden om een goed gesprek met de
medewerker aan te gaan over diens beweegredenen.
4. Elke schoolreis begint met communicatie. Leerlingen en hun ouders/verzorgers
worden geïnformeerd over de reis, de inhoud van het programma en over
praktische zaken zoals verzekering, nadere afspraken, gedragsregels (zoals over
alcohol, drugs, wangedrag en gehoorzamen aan de leiding). Alle partijen worden
eveneens in kennis gesteld van de (mogelijk ook financiële) consequenties als
leerlingen die zich niet houden aan de gedragsregels en afspraken.
5. Ouders moeten expliciet akkoord gaan met de deelname van hun kind aan de
schoolreis. Zij verlenen hun toestemming bij aanschaf van een reis in de CSWinkel.

6. Als zich ernstige incidenten of beangstigende calamiteiten voordoen tijdens een
buitenlandreis, zoals een terreuraanslag in de stad waar de leerlingen zich
bevinden, dan geldt de volgende gedragslijn:
De vestigingsdirecteur wordt direct op de hoogte gesteld. De directeur schakelt het
crisisteam in, naast hem of haar bestaande uit afdelingsleiders(s), de
ondersteuningscoördinator en minstens twee docenten die goed zicht hebben op de
groep leerlingen die het betreft. Hij/zij informeert de collega directeuren en overlegt
met de bestuurder. Gezamenlijk wordt het besluit genomen al dan niet het
calamiteitenplan in werking te stellen.
Indien voor het calamiteitenplan wordt gekozen, dient het crisisteam in ieder geval
met spoed de volgende zaken te regelen:
o
o
o
o

o

één aanspreekpunt voor de hele locatie benoemen
het informeren van alle ouders en medewerkers
de terugkeer regelen van de deelnemers
indien het een partiële terugkeer betreft de begeleiding regelen van de
vertrekkende leerlingen en nagaan of de achtergebleven begeleiding
versterking behoeft
overwegen of het raadzaam is om een persbericht te verspreiden

7. Als zich een aanslag voordoet in een andere stad, waardoor het dreigingsniveau
inde stad waar de leerlingen verblijven, wordt verhoogd of als hoger beleefd kan
worden, dan wordt het crisisteam bijeengeroepen om een besluit te nemen over
het terughalen van (groepen) leerlingen.
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