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Protocol Schoolkamp en Gala groep 8
Elk schooljaar organiseert Basisschool De Akker een schoolkamp en een galafeest voor leerlingen van groep acht.

Doel

Afsluiting van de basisschoolperiode
Versterking van de band tussen leerlingen
Samenwerking in buitenschoolse situatie
Optimalisering groepsvorming
Aanbieden van gevarieerde spelvormen voor binnen en buiten
Een fijn, veilig en gezellig schoolkamp en gala voor alle kinderen en hun begeleiders

Organisatie

De organisatie is in handen van de leerkrachten van groep 8 onder eindverantwoordelijkheid
van het School Management Team. (SMT)

AFSPRAKEN
Bijdrage
1. De bijdrage aan 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. Vanuit deze bijdrage worden ook het galafeest en het afscheidscadeau (usb stick met
foto’s) gefinancierd.
3. Incidenteel wordt afgeweken van de bijdrage per kind, wanneer ouders aangeven niet in
staat te zijn de bijdrage op te brengen (Stg. Leergeld).
4. De leerkrachten van de groepen 8 zijn ervoor verantwoordelijk dat alle kosten aangaande
het schoolkamp binnen het budget blijven.
Verantwoordelijkheid
De leerkrachten van de groepen 8 dragen zorg voor de leiding van het schoolkamp en het gala.
De directie is eindverantwoordelijk voor de algehele organisatie en uitvoering.
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KAMP
Leiding
1.
De leerkrachten van de groepen 8 staan borg voor de gestelde doelen.
2.
De groepsleerkrachten van de groepen 8 zijn op het schoolkamp en het gala aanwezig.
3.
Het is wenselijk dat er per klas 2 leerkrachten meegaan met het kamp. Bij een bezetting van twee leerkrachten
in een groep gaan in principe beide leerkrachten mee
4.
Een minder ervaren groepsleerkracht van groep 8, wordt tijdens het schoolkamp vergezeld door een
leerkracht met meerdere jaren werkervaring.
5.
Van een combinatiegroep 7/8 gaat de leerkracht van die groep mee met het schoolkamp Voor de
achterblijvende groep 7 wordt een oplossing gezocht.
6.
Streven is om per 8 leerlingen een hulpouder mee te vragen. Ook pabo-studenten die in groep 8 stage lopen
kunnen eventueel mee gaan op kamp.
7.
Keuze van de begeleidende ouders

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat ouders zich kunnen aanmelden als begeleider van het schoolkamp. De
ouders kunnen zich hiervoor schriftelijk aanmelden.

De leerkrachten van de groepen 8 stellen het begeleidende ouderteam samen en maken derhalve een keuze
uit het aanbod. Er wordt rekening gehouden met een evenwichtige man-vrouw verhouding.

De kinderen worden in groepen verdeeld. Per groep is er één begeleider die tevens fungeert als hun
aanspreekpunt.
8.
Ouders dragen geen verantwoordelijke taken en mengen zich niet in een overleg van de leiders bij
gedragsproblemen van leerlingen.
9.
Alle kinderen van de groepen 8 gaan mee. Uitzonderingen worden in overleg met het SMT en de
zorgcoördinator gemaakt. Leerlingen die vanwege bepaalde redenen niet met het schoolkamp meegaan,
worden gedurende de schoolkampdagen in een andere klas op school opgevangen. De leerkracht van groep 8
zorgt voor een passend leerpakket.
10.
Incidenten:








11.
12.

13.
14.
15.

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 besproken (zie
afspraken/regels).
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. Het kind gaat
overigens wel mee met de activiteit.
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.

Ouders zijn verantwoordelijk voor verlies of diefstal van kostbaarheden. Tijdens het schoolkamp geldt de
schoolverzekering voor de kinderen en de begeleiding.
De leerling mag geen mobiele telefoon, mp4-speler, fototoestel, tablets, geld, energydrank, cola ed.
meenemen. De begeleidende leerkrachten hebben een mobiele telefoon bij zich en zijn tijdens het kamp
bereikbaar. Tevens zorgt de school voor het maken van foto’s.
Voorafgaande aan het kamp wordt de ouders gevraagd belangrijke informatie aangaande allergieën, diëten,
medicatie, bedplassen en dergelijke door te geven.
De kinderen krijgen een boekje met kampliedjes, regels, benodigdheden en dagrooster.
In het kampboekje staan regels die met de kinderen van tevoren in de groep worden besproken. Van ouders
wordt verwacht dat ze de regels nogmaals bespreken met hun kind.







Elkaar helpen
Elkaar de slaap gunnen
Geen verbaal en fysiek geweld
Geen wilde spelletjes
Geen onnodige herrie
Afval in beschikbare bakken

Bij overtreding van de regels zal de kampleiding in gezamenlijk overleg, gepaste maatregelen treffen.
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GALA






wel een rode loper, maar geen dure auto’s
we vragen ouders om de zaal te versieren
duidelijke afspraken met een eventuele dj (geluidsniveau en muziekkeuze)
stelletjes? Niet door de kinderen laten regelen
geen gala queen/king!!

EVALUATIES
Datum

Korte beschrijving wijzigingen
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