PROTOCOL WERKWEKEN EN ACTIVITEITEN
Vastgesteld door het bevoegd gezag op 20 november 2018.
Dit protocol is opgesteld ter coördinatie van alle activiteiten buiten het reguliere onderwijs. Dit protocol
is van toepassing op alle vormen van activiteiten en diensten die onze scholen organiseren en uitvoeren,
zoals werkweken, uitjes, schoolfeesten en andersoortige activiteiten die in relatie staan tot het onderwijs.
De activiteiten die onze scholen organiseren met een onderwijskundig element zijn verplicht. De activiteiten zijn grosso modo te verdelen in meerdaagse activiteiten, vaak in het buitenland, en kortdurende
activiteiten, vaak in Amsterdam en/of omstreken. Het leerlingenstatuut, de huisregels van de school en
het pestprotocol zijn een integraal onderdeel van dit protocol. Bij vragen over de uitvoering en handhaving van dit protocol kunt u terecht bij de directeur van de school.

Basisregels
Op onze scholen kennen wij de volgende basisregels en uitgangspunten die altijd van toepassing zijn:
•

Geen alcohol- en drugsgebruik

De wettelijke grens voor alcohol- en softdrugsgebruik ligt op 18 jaar. De leerlingen op onze scholen
zitten vaak onder deze leeftijd. Wij hanteren daarom op onze scholen een strikt alcohol- en drugsbeleid. Het voorhanden hebben en gebruik van deze of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan.
•

Geen ongewenste intimiteiten

Bij onze activiteiten vinden we dat iedereen op een fijne manier kan deelnemen. Wij accepteren
daarom geen ongewenste intimiteiten. Ongewenste intimiteiten kunnen zich uiten in handtastelijkheid, ongewenste (seksueel geladen) opmerkingen, gebaren en oneerbare voorstellen. Een persoon
die hier geconfronteerd mee wordt kan zich wenden tot een begeleider of de vertrouwenspersoon
op de school. Van grensoverschrijdend gedrag doen wij altijd een melding bij de politie.
•

Geen pornografisch (druk)materiaal

Op onze scholen tolereren wij geen erotische of pornografische media of drukwerk. Wanneer een
dergelijk incident zich voordoet wordt hiervan een melding gedaan bij de mentor van de leerling en
de directeur die stappen zal ondernemen. Dit wordt altijd geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.
•

Verantwoordelijkheid

Onze leerlingen krijgen de ruimte om aan te geven wanneer zij iets niet fijn vinden. Zij kunnen dit
direct aangeven bij een begeleider of bij de vertrouwenspersoon op de school. Wanneer er zich een
incident voordoet gaan wij er van uit dat de ouders/verzorgers bepaalt of dit wordt geëscaleerd naar
de schoolleiding en of er een melding bij de politie wordt gedaan. De scholen en het bevoegd gezag
nemen geen verantwoordelijkheid voor wat zij niet weten en redelijkerwijs niet hebben kunnen weten.

Voorts verwachten wij van leerlingen vanaf de vierde klas dat zij zelfstandig binnen Amsterdam kunnen
reizen. Desalniettemin zal er op aanvraag altijd een begeleider beschikbaar zijn waarmee de leerlingen
vanaf de school en weer terug kunnen reizen.

Werkweken en activiteiten
Verplichtingen leerlingen
Op werkweken en excursies wordt er van leerlingen verwacht dat zij zich conform de instructies van de
begeleiders gedragen. Hieronder valt onder meer dat zij geen fysiek en verbaal geweld gebruiken en
geen hinder veroorzaken.
Verantwoordelijkheden begeleiders
De begeleiders houden orde en toezicht op de leerlingen gedurende de reis en de activiteiten. De werkweekbegeleider controleert voordat de leerlingen vertrekken mogelijke medicijntoediening of een medische toestand van een leerling in SOM. Deze deelt de werkweekbegeleider mede aan de begeleider die
mee zal gaan op de reis.
De begeleiders herkennen veiligheidsrisico’s en spelen daarop in. De begeleiders herkennen signalen
wanneer er sprake is van ongewenste intimiteiten, pestgedrag of overtreding van de bovenstaande basisregels en handelen dit adequaat af. Indien nodig wordt een incident opgeschaald naar de directeur van
de school of het bestuur van de stichting. Tijdens een meerdaagse activiteit is er altijd een docent op
school die als contactpersoon fungeert voor ouders en de begeleiders van de reis.
Communicatie
Leerlingen en ouders/verzorgers worden door middel van een e-mail geattendeerd op een aankomende
activiteit. Ook wordt hier tijdens de ouderavond aandacht aan besteedt. Voordat de reis aanvangt wordt
het programma besproken door een mentor of coach met de groep leerlingen.
Disciplinaire maatregelen
Indien een leerling zich niet gedraagt wordt deze uitgesloten van verdere activiteiten. Bij ernstig misdragen wordt de leerling naar huis gestuurd. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de directeur van de
school. Na afloop van de activiteit worden passende maatregelen genomen. De afstand van de locatie
van de activiteit kan nopen tot het verzoek aan de ouders/verzorgers om de leerling op te halen. De leerling respectievelijk de ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor een veilige thuisreis.
Benodigde documenten
Voor een buitenlandse reis is er vaak een aantal documenten nodig, denk aan een paspoort, identiteitskaart en zorgverzekeringspas. De mentoren en coaches geven aan welke documenten nodig zijn. De
leerling en de ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren en meenemen van
deze documenten. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de juiste contact- en adresgegevens bij de school.
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Ongevallen
Een aantal van onze medewerkers zijn getraind in eerste hulp bij ongevallen (EHBO) en bedrijfshulpverlening (BHV). Bij een ongeval zal de verantwoordelijke begeleider een inschatting maken of medische
hulp noodzakelijk is. Indien dat het geval is wordt daarnaar gehandeld. Hiervan wordt altijd de contactpersoon op de school en de ouders/voogd van de leerling op de hoogte gesteld.

Schoolfeesten
Al het voorgaande, inclusief de basisregels, gelden onverminderd op schoolfeesten.
Voor de veiligheid en om alle vormen van ongewenste intimiteiten te voorkomen, zorgt de school voor
voldoende toezicht tijdens een schoolfeest. Van de leerlingen wordt verwacht dat iedere vorm van onzedelijkheid wordt voorkomen door elkaar niet onzedelijk te betasten en geen erotische vormen van dans
toe te passen. Onze medewerkers spreken leerlingen aan op ongewenst gedrag.
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