Protocol internationalisering
Op alle reizen en buitenschoolse activiteiten van het Heerbeeck College is het
onderstaand protocol van toepassing.

Gedragsregels voor buitenschoolse activiteiten.
Iedereen behoort zich op een buitenschoolse activiteit beschaafd te gedragen en elkaar
te respecteren, d.w.z. :
A. Alcohol en drugs
Het in bezit hebben van alcohol en/of drugs is verboden.
Volgens de Nederlandse wet mogen jongeren onder de 18 geen alcohol drinken. Wij
houden ons aan deze wet, ook als we in het buitenland zijn.
Zelfs als binnen de gastgezinnen de gastouder alcoholgebruik toe wil staan, blijft dit
voor leerlingen die jonger dan 18 jaar zijn verboden.
B. Vervoer
Alle vervoersmiddelen die tijdens de reis worden gebruikt, worden met zorg gebruikt.
De leerlingen dienen hun best te doen om het voertuig schoon te houden en ruimen
hun afval netjes op.
C. Bij een bezoek aan een museum / theater gedraag je je fatsoenlijk en rustig en
respecteer je de regels. Als een gids je iets vertelt, luister je in stilte.
D. In een hotel / gastgezin respecteer je de nachtrust en blijf je op je kamer. Jongens en
meisjes slapen gescheiden. De leiding zal in een hotel een tijd opgeven waarna ieder
op de eigen kamer is.
In een hotel zal de leiding haar eigen verblijfplaats bekend maken.
Als er anderen storend gedrag vertonen naar jullie toe of als er iets voorvalt waarbij je
onze hulp nodig hebt, aarzel dan niet om ons te halen.
E. Gezondheidsrisico’s
Ouders brengen voor aanvang van de reis de begeleiders ervan op de hoogte als de
leerlingen, al of niet op doktersvoorschrift, medicijnen bij zich hebben of als de
leerlingen een gezondheidsrisico lopen.
Indien een leerling niet naar huis kan, omdat hij/zij medische verzorging nodig heeft,
zal een van de begeleiders bij de leerling achterblijven.
F. Respecteer de normen en waarden van het land waar je te gast bent.
Sancties bij overtreding.
• Ouders en schoolleiding worden zo spoedig mogelijk ingelicht/gebeld.
• Indien leerlingen zich niet aan de regels houden en/of zich niet aan de aanwijzingen
van de begeleiders houden, kan hen de verdere deelname aan de reis worden
ontzegd. De begeleider neemt dan contact op met de ouders van de leerling. De
ouder komt de leerling op halen. Indien dit niet mogelijk is probeert de school
hiervoor te zorgen. Dit geldt uiteraard niet voor de reis naar Rusland. Als ook dit niet
mogelijk is wordt de leerling van alle activiteiten tijdens de reis uitgesloten.
• Bovendien bestaat de mogelijkheid dat leerlingen worden uitgesloten van deelname
aan BSA-activiteiten (te denken valt aan het Galafeest van de examenklas).
• Indien een leerling zich schuldig maakt aan een wetsovertreding en als gevolg

daarvan niet terug naar huis kan/mag reizen dan zal er geen begeleider achterblijven.
De ouders zijn vanaf het moment van wetsovertreding of verdenking
verantwoordelijk.
• Voor aangerichte schade en te maken extra kosten zijn leerling en ouders
aansprakelijk.

