
 

Afspraken schoolreis versie juli 2018 

Wanneer 
De schoolreis is een jaarlijkse activiteit voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 van bs. Maria. 
De schoolreis wordt gepland aan het einde van het schooljaar: april/mei/juni. De datum voor de 
schoolreis wordt aan het einde van het schooljaar vastgelegd door de OR en directie, zodat deze 
meegenomen kan worden in de jaarkalender. 
 

Hoe 
• De werkgroep schoolreis bestaat uit drie à vier ouders. De werkgroep wordt ondersteund 

door een teamlid. 
• De kinderen gaan met kinderen uit andere groepen op schoolreis. Voor de groepen 1-2 

wordt een bestemming gezocht, voor de groepen 3-4-5 en de groepen 6-7. 
• De schoolreis kan zowel educatief als niet educatief zijn. Het kader waar binnen een 

passende bestemming gezocht kan worden: 
Groep 1-2: kleinschalige speeltuin: Elckerlyc. Als slecht-weer-accommodatie kan  
er uitgeweken worden naar Monkeytown. Evt. alternatieven kunnen in de toekomst zijn:  
Kwekkeltje, Hullie, Zonnehoekje, …. 
Groep 3-4-5: grootschaliger speeltuin / dierentuin: De Bergen, DippieDoe, Splinter, Zoo Parc 
Overloon of Dierenrijk. Evt. alternatieven kunnen in de toekomst zijn: Philipsdorp,…. 
Groep 6-7: pretpark of educatief: Toverland, Efteling. Evt. alternatieven kunnen in de  
toekomst zijn: Prehistorisch Dorp, de Spelerij, … 

• De entreekosten bedragen € 2,50 + € 2,50 + € 8 + € 8 +  € 8 + € 15 + € 20 + buskosten € 10. In 
totaal zijn de kosten voor 7 jaar € 74. Door de eigen bijdrage voor de schoolreis op € 12,50 
per kind per jaar te zetten (€ 87,50), blijft er ruimte over voor een kleine traktatie. De kosten 
voor een kleine traktatie (bijvoorbeeld een waterijsje) zijn voor school, niet voor de OR. 

• Ouders van instromers (kinderen die na 1 januari geboren zijn) krijgen de keuze of het kind 
wel / niet meegaat op schoolreis. De groepsleerkracht bespreekt dit met de betreffende 
ouders en geeft aan de administratie door of het kind wel /niet deelneemt. 

• De kinderen van groep 1 t/m 5 worden per auto vervoerd. De kinderen van groep 6 en 7 gaan 
met de bus. Hierbij rijdt één ouder of leerkracht van groep 6/7 zelf met de auto, zodat er 
voor calamiteiten een auto aanwezig is. 

• Kinderen van groep 1 t/m 5 worden om 15:15 uur weer op school terugverwacht. Kinderen 
van groep 6 en 7 arriveren om 17:00 uur terug op de school. Bij terugkomst gaan alle 
kinderen naar het eigen klaslokaal, leveren daar het blauwe schoolshirt in en wachten op een 
teken van de leerkracht voordat zij naar huis gaan. 

 



Begeleiding 

• De ouders van de werkgroep gaan als begeleiding mee op schoolreis. Tevens worden de 
klassenouders van de betreffende groepen gevraagd als begeleiding tijdens de schoolreis. 
Indien nodig wordt aan de klassenouder gevraagd het vervoer te regelen en eventueel extra 
begeleiders.  

• Per tien leerlingen gaat er minimaal 1 begeleider mee op schoolreis. 
• Kinderen dragen tijdens de schoolreis allemaal het blauwe shirt van de Mariaschool. Dit shirt 

wordt bij aankomst op school aangetrokken en na afloop van de schoolreis in het lokaal 
achtergelaten. 

• Begeleiding is tijdens de schoolreis te herkennen aan de blauwe shirts van de Mariaschool. 
• De begeleiding zorgt er voor dat er een vaste herkenbare plek is op de locatie. 

 
Lunch en traktaties 

• Kinderen nemen voor de lunch zelf een gezond lunchpakketje mee. 
• De schoolreiswerkgroep zorgt voor gezonde traktaties zoals worteltjes, schijfjes 

komkommers, appel, waterijs etc. 
• Op de locatie is er op de vaste plek voor ieder kind voldoende water en ranja beschikbaar. 

Hiervoor worden jerrycans en bekers meegenomen. 
 
 

Tijdsplanning 
Juni / Juli Datum plannen voor schoolreis volgend schooljaar Werkgroep en directie 
Sept / Okt Vaststellen werkgroep schoolreis   OR 
Jan / Feb Werkgroep komt bij elkaar en bepaalt de activiteit 
                             van de schoolreis en vervolgdata bijeenkomsten Werkgroep 
Apr  Werkgroep verstuurt informatiebrief over de  
                             schoolreis en vraagt eigen bijdrage   Werkgroep > Mari 
Juni  Twee weken voor de schoolreis mail aan alle ouders 
            met de laatste, relevante informatie   Werkgroep 
Juni / Juli Evaluatie schoolreis     Werkgroep 
 
 
 
 
 


