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Draaiboek Schoolreis (meerjarenplan)
Activiteit
Een jaarlijkse schoolreis voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 van B.s. Maria ter
Heide.

Algemeen
In de even jaren zullen de groepen 1 t/m 6 gezamenlijk op schoolreis gaan.
In de oneven jaren gaat men per combinatiegroep op schoolreis.

Wanneer
De schoolreis wordt gepland aan het einde van het schooljaar: april/mei/juni en bij
voorkeur tijdens het kamp van groep 7/8. Dit in overleg met school. De datum wordt
aan het einde van het vorige schooljaar vastgelegd door de OR en de directie, zodat
deze meegenomen kan worden in de jaarplanning naar de ouders toe.

Randvoorwaarden van de activiteit
-

Schoolreis kan zowel educatief als niet educatief zijn. Het kader waar binnen
een passende activiteit gezocht wordt:
gr. 1-2: kleinschalige speeltuin  bv Tiswa/Kwekkeltje/Splinter/Elckerlyc etc.
gr. 3-4: dierentuin  bv Zoo Parc/Dierenrijk etc.
gr. 5-6: educatief  bv Ontdekhoek/Prehistorisch dorp etc.
Gezamenlijk: pretpark  Dipie Doe/Toverland etc.

-

De leerlingenraad wordt betrokken bij de keus van de inhoud van het
schoolreisje. Zij mogen ideeën aanleveren voor de kerstvakantie, zodat deze
meegenomen kunnen worden door de werkgroep.

-

De eigen bijdrage voor de schoolreis mag maximaal € 12,50 euro per kind zijn.
Vanuit de OR zal er ook een bijdrage per kind zijn. De hoogte hiervan is
afhankelijk van de hoogte van de subsidie (zeker t/m 2017) die de OR
ontvangt en het aantal leerlingen wat er op school zit.
De eigen bijdrage voor de schoolreis, is het bedrag wat de schoolreis dat jaar
daadwerkelijk kost minus de bijdrage vanuit de OR.

-

De werkgroep gaat als begeleiding mee op schoolreis. Tevens worden de
klassenouders van de betreffende groepen gevraagd als begeleiding tijdens
het schoolreisje. Indien nodig wordt aan de klassenouder gevraagd het
vervoer te regelen en eventueel extra begeleiders. In het jaar dat de
schoolreis in combinatiegroepen plaats vindt, bekijkt de werkgroep hoe de
begeleiding wordt ingevuld/verdeeld.

-

Er gaat minimaal 1 op tien leerlingen aan begeleiding mee.

-

Begeleiding is tijdens de schoolreis te herkennen aan hesjes van de Maria ter
Heide school.

-

De begeleiding zorgt er voor dat er een vaste herkenbare plek is op de locatie
voor de leerlingen.

Werkgroep
De werkgroep zal bestaan uit 2 teamleden en 2 ouders. Vanuit de OR is er 1
aanspreekpunt waar de werkgroep contact mee heeft.

Begroting
Het bedrag wat besteedt mag worden aan de schoolreis is de eigen bijdrage van
maximaal € 12,50 + de bijdrage vanuit de OR per kind, inclusief vervoer.

Tijdsplanning
Tijdsplanning

Actie door

Juli
Datum plannen voor schoolreis volgend schooljaar,
zodat deze datum meegenomen kan worden in de
jaarplanning die naar de ouders gaat.

OR en directie

September/oktober
Vaststellen werkgroep schoolreis.

OR en werkgroep

Leerlingenraad benaderen voor het meedenken
over de inhoud van de schoolreis.

Werkgroep
vraagt
Leerlingenraad/Nathalie

December
Ideeën vanuit leerlingenraad worden aangeleverd
voor de kerstvakantie.

Leerlingenraad/Nathalie
aan werkgroep

Januari/februari
Werkgroep komt bij elkaar tijdens eerste
bijeenkomst. Vragen aan de penningmeester van
de OR wat de bijdrage vanuit de OR is.

Werkgroep

Werkgroep bepaalt de inhoud van de schoolreis
aan de hand van de randvoorwaarden.

Werkgroep

Februari/maart
Schoolreis wordt verder geregeld.

Werkgroep

4 weken voor de schoolreis

Werkgroep en OR

Brief met informatie over de schoolreis en vraag
eigen bijdrage wordt via de OR naar ouders
gemaild
Juni/juli
Evaluatie schoolreis

Werkgroep

BIJLAGE 1: VOORBEELDBRIEF
Betreft: Schoolreisje 23 juni 2016
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het jaarlijkse schoolreisje staat weer voor de deur. Zoals eerder is aangegeven in een brief
die in februari door Cindy van Impelen is gestuurd, is de opzet van het schoolreisje met
ingang van dit jaar gewijzigd. Vanaf dit schooljaar is het schoolreisje voor groep 1 t/m 6. De
groep 7/8 gaat vanaf dit schooljaar samen op kamp. Ouders van deze groep zijn hierover al
geïnformeerd.
Dit jaar gaan we met de groepen 1 t/m 6 gezamenlijk naar Speelparadijs Duinoord. Dit is een
speeltuin waar voor ieder wat wils is. Voor de groep 5-6 is de mogelijkheid om gebruik te
maken van het (mini)klimbos. Hier hebben we echter uw toestemming voor nodig (zie
hiervoor de bijlage onderaan deze brief).
De datum van het schoolreisje is donderdag 23 juni. De kinderen worden deze dag gewoon
om 8.30 uur in de klas verwacht. We vertrekken om 9.15 uur met de bus naar Helvoirt. We
spelen daar tot 15.00 uur en zijn omstreeks 16.00 uur terug in Mariaheide. Ouders die om
16.00 uur niet voor het ophalen van het kind kunnen zorgen, worden gevraagd dit aan de
leerkracht aan te geven zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
De kosten voor dit schoolreisje kunnen niet uit de vrijwillige ouderbijdrage, die u eerder dit
jaar heeft betaald, bekostigd worden. Daarom willen we u eenmalig om een bijdrage vragen.
De bijdrage is als volgt:
Voor groep 1 – 2: € 11,00 per leerling
Voor groep 3 – 6: € 16,00 per leerling
In dit bedrag is de entree, het vervoer en eten/drinken inbegrepen. Duinoord hanteert
verschillende entreeprijzen (afhankelijk van leeftijd), waardoor de bijdrage voor leerlingen uit
groep 1-2 lager is dan de bijdrage voor leerlingen uit groep 3-6.
Wij willen u vragen de bijdrage over te maken vóór 1 juni 2016 op: rekeningnummer: NL38
RABO 0131 9021 05 ten name van: Skipov, inzake ouderraad Maria ter Heide onder
vermelding van: Schoolreis, naam/namen (van uw kind(eren) die mee gaat/gaan)
Mocht u, door wat voor omstandigheden, niet in staat zijn dit bedrag te betalen, dan kunt u
daarvoor contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad of de directeur van de
school. Er wordt dan naar een passende oplossing gezocht.
Mocht het zo zijn dat uw kind door omstandigheden niet mee kan op schoolreisje, dan zal op
school een aangepast programma worden aangeboden. Natuurlijk hopen wij dat iedereen
mee kan gaan.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de werkgroep Schoolreis en Team b.s. Maria ter Heide
Ouderraad b.s. Maria ter Heide

