Protocol Schoolkamp

Elk schooljaar organiseert Jenaplanschool de Kwakel een schoolkamp voor leerlingen van de
bovenbouw.
Doel :

Kennismaken met elkaar en vormen van de band tussen leerlingen en
stamgroepleider(s). Samenwerking in buitenschoolse situatie, optimalisering
groepsvorming, aanbieden van gevarieerde spelvormen voor binnen en buiten, een
fijn, veilig en gezellig schoolkamp voor alle kinderen en hun begeleiders.

Organisatie:

De organisatie is in handen van de stamgroepleiders van de bovenbouw onder
eindverantwoordelijkheid directeur.

Afspraken:

Bijdrage
1. De bijdrage van dit kamp wordt vooraf bepaald en geheven door de organisatoren.
Uit dit budget worden de accommodatie, het eten en drinken, de sport- en
spelactiviteiten en overige kosten betaald.
2. Incidenteel wordt afgeweken van de bijdrage per kind, wanneer ouders aangeven
niet in staat te zijn het kampgeld op te brengen.
3. De stamgroepleiders van de bovenbouw zijn ervoor verantwoordelijk dat alle
kosten aangaande het schoolkamp binnen het budget blijven.

Verantwoordelijkheid:
De stamgroepleiders van de bovenbouw dragen zorg voor de leiding van het
schoolkamp. De directie is eindverantwoordelijk voor de algehele organisatie en
uitvoering.

Leiding:

1. De stamgroepleiders van de bovenbouw staan borg voor de gestelde doelen
2. De stamgroepleiders van de bovenbouw zijn op het schoolkamp aanwezig.
3. Het is wenselijk dat er tenminste 2 leerkrachten meegaan per stamgroep. Mocht
de formatiebudget het toelaten dan zijn meer leerkrachten welkom. Bij een bezetting
van twee leerkrachten in een groep gaan in principe beide leerkrachten mee.
4. Een minder ervaren stamgroepleider, wordt tijdens het schoolkamp vergezeld
door een stamgroepleider met meerdere jaren werkervaring.
5.. Streven is om in elk geval een begeleidende ouder en een ouder voor de keuken
mee te vragen. Ook studenten die in de bovenbouw stage lopen kunnen eventueel
mee gaan op kamp.

6. Keuze van de begeleidende ouders wordt gemaakt door de stamgroepleiders. De
voorkeur gaat uit naar een aantal vaders als begeleiders i.v.m. het douchen en
controleren op teken.
7. Ouders dragen geen verantwoordelijke taken en mengen zich niet in een overleg
van de stamgroepleiders bij gedragsproblemen van leerlingen.
8. Alle kinderen van de bovenbouw gaan mee. Uitzonderingen worden in overleg met
de directeur en de intern begeleider gemaakt. Leerlingen die vanwege bepaalde
redenen niet met het schoolkamp meegaan, worden gedurende de
schoolkampdagen in een andere klas op school opgevangen. De stamgroepleider van
de betreffende bovenbouwgroep zorgt voor een passend werkpakket. Indien een
leerling i.v.m. heimwee naar huis wil, gaat dit in overleg met ouders, hen wordt
verzocht de leerling op te halen. De leerling wordt daarna op school verwacht
gedurende de resterende kampdagen. Restitutie is niet mogelijk i.v.m. de reeds
gemaakte kosten.
9. Incidenten • Bij geval van lichamelijk letsel, anders dan schaafwonden en
oppervlakkige (snij)wonden, worden de ouders direct in kennis gesteld. In overleg
met de ouders wordt bepaald of het kind de rest van het schoolkamp kan blijven of
naar huis gaat. • Voorafgaand aan het schoolkamp worden er met de leerlingen
afspraken gemaakt en regels opgesteld en besproken. • Wanneer leerlingen zich niet
aan de gemaakte afspraken houden volgen er maatregelen. In de meeste gevallen
kan dat betekenen dat het kind wordt uitgesloten van deelname aan bepaalde
activiteiten.. • Indien er sprake is van ernstig wangedrag, door het negeren van gezag
en/of toebrenging van fysieke of geestelijke schade aan individuen of groepen, wordt
er contact opgenomen met de ouders. • In onhoudbare situaties wordt de ouders
verzocht om het kind van het kamp te komen halen. In dit geval volgt er geen
restitutie van de kampbijdrage. * er kan indien dit noodzakelijk is met kinderen en
ouders afspraken worden gemaakt die van bovenstaand afwijken.
10. Ouders zijn verantwoordelijk voor verlies of diefstal van kostbaarheden. Tijdens
het schoolkamp geldt de schoolverzekering voor de kinderen en de begeleiding.
11. De leerling mag geen mobiele telefoon, mp3-speler, fototoestel, ed meenemen.
De begeleidende leerkrachten hebben een mobiele telefoon bij zich en zijn tijdens
het kamp bereikbaar via het kamphuis. Tevens zorgt de school voor het maken van
foto’s.
12. Voorafgaande aan het kamp wordt de ouders gevraagd belangrijke informatie
aangaande allergieën, diëten, medicatie, bedplassen en dergelijke door te geven. De
benodigde medicatie moet in de week voorafgaande aan kamp worden meegegeven,
met een schriftelijke toelichting ten aanzien van frequentie/hoeveelheid/tijden.
13. De kinderen/ouders krijgen een brief (digitaal) met de benodigdheden en
regels/afspraken.
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