
 

 

Protocol Excursies/Schoolreizen CBS De Rank  

 

Indien bij een excursie of schoolreisje gebruik gemaakt wordt van een bus als vervoermiddel dient er 
met de volgende zaken rekening te worden gehouden: 

Twee weken voor vertrek wordt er door de organiserende teamleden het volgende aan de directie 
overhandigd: 

§ Datum en tijdstip van vertrek in Helmond. 
§ Verwachte aankomsttijd bestemming. 
§ Tijdstip van vertrek terugreis.  
§ Verwachte aankomsttijd in Helmond. 
§ Bestemming van de reis, adresgegevens en telefoonnummer. 
§ Telefoonnummer bereikbaarheid gedurende de reis. 
§ Namen en functie van de begeleiders, telefoonnummer. 
§ Telefoonnummer bereikbaarheid gedurende de reis. 
§ Noodnummer en naam met wie in geval van calamiteit contact opgenomen kan worden. 
§ Presentielijsten voorzien van adresgegevens en telefoonnummer van de leerlingen die 

meegaan. 
Deze lijst is tevens de passagierslijst: na controle het exemplaar zelf bijhouden. De 
contactpersoon) heeft tevens een passagierslijst tot zijn/haar beschikking. 

Aanbevelingen busreis:  

§ Check bij het “boarden” de passagierslijst. Degene die de check doet, ondertekent de 
passagierslijst voor akkoord en noteert zijn naam.  

§ Gecontroleerde lijst meenemen op de reis (elke begeleider een exemplaar) en  
§ Tijdens de reis nemen de begeleiders verspreid over de bus plaats, dus NIET met z’n allen 

voorin de bus gaan zitten. 
§ Indien er gebruik wordt gemaakt van de auto, controleer dan of u beschikt over een 

inzittende verzekering. 
§ De leerkracht is er verantwoordelijk voor dat alle ouders die met een personenauto rijden, 

hebben bevestigd een inzittenden-verzekering te hebben. 
§ Neem een EHBO-set mee. 

 

In geval van nood contact opnemen met de school (of mobiel nummer directie). 

 

 

 

 

 



 
Formulier schoolreis/excursie 

 

Datum + tijdstip van vertrek: 
 

 

Vanaf welke locatie (straat): 
 

 

Bestemming van de reis:  
 

 

Verwachte aankomsttijd bestemming  
 

 

Telefoonnummer van de locatie: 
 

 

Tijdstip van vertrek terugreis: 
 

 

Verwachte aankomsttijd in Helmond:  
 

 

Telefoonnummer bereikbaarheid 
gedurende de reis: 
 

 

In geval van calamiteit moet er 
contact opgenomen worden met: 

 

 

Begeleiders: 

Naam Functie Telefoonnummer 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Bijlagen (zelf meenemen per klas): 

- Leerlingenlijst(en) voorzien van NAW-gegevens 

 

 

 


