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Schoolreizen, schoolkampen en excursies  

in Nederland en in het buitenland (schooljaar 2021-2022) 

Vanzelfsprekend is iedereen blij dat de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs in september 

jongstleden verder verminderd zijn en we op het Jordan weer bijna) normaal, zonder maatregelen en 

beperkingen, het lesprogramma kunnen verzorgen.  

Eén van de onderdelen van het leswijsprogramma zijn de schoolreizen, schoolkampen en excursies in 

Nederland en in het buitenland. Wij hebben besloten dat we deze onderdelen – onder bepaalde 

voorwaarden – dit jaar weer willen organiseren. 

Dat betekent dat bijvoorbeeld de traditionele ski-reis voor havo 5 en vwo 6, de talenreizen, maar ook 

diverse eendaagse uitstapjes en de schoolkampen aan het einde van het jaar weer op het 

programma staan.  

Helaas moeten we bij het organiseren hiervan rekening houden met extra regels die gelden bij het 

vervoer, de te bezoeken locaties en beperkende regels in het buitenland. In overleg met docenten en 

met leerlingen en ouders aan de coronatafel hebben we een overzicht gemaakt. Wanneer de 

maatregelen verder worden afgeschaald, of juist weer worden aangescherpt, zullen we de regels zo 

nodig herzien. 

Als school hebben we hier een standaardprotocol vastgelegd hoe we omgaan met schoolreizen, om 
deze voor een ieder zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen en om duidelijkheid te geven. Wij 
kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige gezinnen tot dilemma’s leidt. Wij vragen een ieder zich 
aan hierna gepubliceerde protocollen te houden, Mocht dit problemen opleveren tussen ouders/ 
verzorgers en kinderen, dan vragen wij in dat geval contact op te nemen met de rector. We denken 
dan graag mee en gaan samen op zoek naar een passende individuele oplossing. 
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Eéndaagse excursie / schoolreis in Nederland 

Busvervoer 

Bij de meeste excursies / schoolreizen wordt er gereisd met een touringcar. De belangrijkste regels 

die gelden, zijn: 

1. Draag de hele rit een mondkapje. 

2. Stap niet in de bus wanneer je koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen hebt. 

3. Houd je aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd je je niet aan de 

regels, dan kan de chauffeur je de toegang tot de touringcar ontzeggen. 

4. Houd afstand tot de chauffeur. 

QR-code (Digitaal Corona Certificaat) 

Het Jordan vraagt niet of je gevaccineerd bent of recent getest. Indien het voor de toegang tot een 

excursielocatie vereist is dat je een geldige QR-code kunt laten zien, zullen wij deze code voordat je 

de bus instapt checken. Dat doen we om zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling op de locatie 

zelf de toegang wordt geweigerd. Wanneer je voor het instappen geen geldige QR-code kunt laten 

zien, blijf je de schooldag op school. Ouders / verzorgers kunnen ook voorafgaand aan de excursie / 

schoolreis aangeven dat hun kind vanwege de geldende coronamaatregelen niet meegaat op 

excursie / schoolreis. Ook dan komt de leerling naar school. 

Conformeren aan regels en opvolgen instructies 

Door deel te nemen aan de excursie / schoolreis conformeren de leerlingen en de ouders / 

verzorgers zich aan de regels en dienen de leerlingen de instructies van de docenten, de chauffeur en 

het personeel van de excursie locatie op te volgen. 
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Eéndaagse excursie / schoolreis naar het buitenland 

Buitenland 

Eéndaagse excursies / schoolreizen naar het buitenland worden alleen georganiseerd als op de 

website www.nederlandwereldwijd.nl het te bezoeken land de kleurcode groen of geel heeft. 

Wanneer het te bezoeken land de kleurcode oranje of rood heeft op de dag van afreizen, dan gaat de 

excursie / schoolreis niet door. De schoolleiding kan altijd besluiten om de ééndaagse excursie / 

schoolreis naar het buitenland te annuleren. 

In het buitenland gelden vaak andere regels dan in Nederland. We zullen tijdig informatie 

verstrekken over de afwijkende regels in het land waar we naartoe reizen.  

Busvervoer 

Bij de meeste excursies / schoolreizen wordt er gereisd met een touringcar. De belangrijkste regels 

die gelden, zijn: 

1. Draag de hele rit een mondkapje. 

2. Stap niet in de bus wanneer je koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen hebt. 

3. Houd je aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd je je niet aan de 

regels, dan kan de chauffeur je de toegang tot de touringcar ontzeggen. 

4. Houd afstand tot de chauffeur. 

QR-code (Digitaal Corona Certificaat) 

Het Jordan vraagt niet of je gevaccineerd bent of recent getest. Aangezien bij het reizen naar het 

buitenland het tonen van een geldige QR-code altijd vereist is, zullen wij deze code voordat je de bus 

instapt checken. Dat doen we om zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling het land niet 

inkomt. Wanneer je voor het instappen geen geldige QR-code kunt laten zien, blijf je de schooldag op 

school. Ouders / verzorgers kunnen ook voorafgaand aan de excursie / schoolreis aangeven dat hun 

kind vanwege coronamaatregelen niet meegaat op excursie / schoolreis. Ook dan komt de leerling 

naar school. 

Conformeren aan regels en opvolgen instructies 

Door deel te nemen aan de excursie / schoolreis conformeren de leerlingen en de ouders / 

verzorgers zich aan de regels en dienen de leerlingen de instructies van de docenten, de chauffeur 

en, wanneer van toepassing, het personeel van de excursie locatie op te volgen. 
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Schoolkampen in Nederland 

Busvervoer 

Bij de meeste schoolkampen wordt er gereisd met een touringcar. De belangrijkste regels die gelden, 

zijn: 

1. Draag de hele rit een mondkapje. 

2. Stap niet in de bus wanneer je koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen hebt. 

3. Houd je aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd je je niet aan de 

regels, dan kan de chauffeur je de toegang tot de touringcar ontzeggen. 

4. Houd afstand tot de chauffeur. 

QR-code (Digitaal Corona Certificaat) 

Het Jordan vraagt niet of je gevaccineerd bent of recent getest. Wanneer het om toegang te krijgen 

tot een kamplocatie vereist is dat je een QR-code kunt laten zien en/of als er activiteiten staan 

gepland waar je een QR-code kunt laten zien, zullen wij dat voordat je de bus instapt checken. Dat 

doen we om zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling op de locatie zelf de toegang geweigerd 

wordt. Wanneer je voor vertrek geen geldige QR-code kunt laten zien, kom je gedurende de 

kampweek op school. Ouders / verzorgers kunnen ook voorafgaand aan het schoolkamp aangeven 

dat hun kind vanwege coronamaatregelen niet meegaat. Ook dan komt de leerling naar school. 

Testen in de loop van de kampweek 

Een afgenomen PCR-test heeft een beperkte geldigheidsduur. Als er een activiteit wordt 

georganiseerd nadat de geldigheidsduur van de test is verlopen, dan organiseert het Jordan dat er 

gelegenheid is om te testen. Eventuele kosten voor het testen zijn, indien niet gratis, voor rekening 

van de leerling / ouders. 

Conformeren aan regels en opvolgen instructies 

Door deel te nemen aan het schoolkamp conformeren de leerlingen en de ouders / verzorgers zich 

aan de regels en volgen de leerlingen de instructies op van de docenten en wanneer van toepassing 

de chauffeur en het personeel van de kamplocatie. 
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Schoolkampen in en reizen naar het buitenland 

Buitenland 

Schoolkampen in en reizen naar het buitenland worden alleen georganiseerd als op de website 

www.nederlandwereldwijd.nl het te bezoeken land de kleurcode groen of geel heeft. Wanneer het te 

bezoeken land de kleurcode oranje of rood heeft op de dag van afreizen, dan gaat het schoolkamp / 

de schoolreis niet door. De schoolleiding kan altijd besluiten om een schoolkamp / schoolreis naar 

het buitenland te annuleren.  

Wanneer de kleurcode gedurende de reis of het bezoek aan het land oranje of rood krijgt, zal de 

schoolleiding beslissen over het vervolg van de reis. Afhankelijk van de dan geldende regels, kan dat 

betekenen dat de reis moet worden afgebroken. 

 

In het buitenland gelden vaak andere regels dan in Nederland. We zullen leerlingen, ouders en 

docenten tijdig informatie verstrekken over de afwijkende regels in het land waar we naartoe reizen. 

Deze gelden in aanvulling op deze regels. 

Busvervoer 

Bij de meeste excursies / schoolreizen wordt er gereisd met een touringcar. De belangrijkste regels 

die gelden, zijn: 

1. Draag de hele rit een mondkapje. 

2. Stap niet in de bus wanneer je koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen hebt. 

3. Houd je aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd je je niet aan de 

regels, dan kan de chauffeur je de toegang tot de touringcar ontzeggen. 

4. Houd afstand tot de chauffeur. 

QR-code (Digitaal Corona Certificaat) 

Het Jordan vraagt niet of je gevaccineerd bent of recent getest. Aangezien bij het reizen naar het 

buitenland het tonen van een geldige QR-code altijd vereist is, zullen wij deze code voordat je de bus 

instapt checken. Dat doen we om zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling het land niet 

inkomt. Wanneer je voor het instappen geen geldige QR-code kunt laten zien, kom je gedurende het 

schoolkamp / de schoolreis op school. Ouders / verzorgers kunnen ook voorafgaand aan het 

schoolkamp / de schoolreis aangeven dat hun kind niet meegaat. Ook dan komt de leerling naar 

school. 

Testen in de loop van de kampweek en voor de terugreis 

Een afgenomen PCR-test heeft een beperkte geldigheidsduur. Als er na het verlopen van de 

geldigheidsduur van een test een activiteit wordt georganiseerd, dan organiseert het Jordan dat er 

gelegenheid is om te testen. Eventuele kosten voor het testen zijn voor eigen rekening. Ook indien 

vereist is dat er om terug te kunnen reizen een negatieve testuitslag moet worden overlegd, 

organiseert het Jordan dat er gelegenheid is om te testen waarbij eventuele kosten voor eigen 

rekening zijn. 

Verzekering 

Voor een meerdaagse reis naar het buitenland verwacht het Jordan dat de leerling een 

reisverzekering heeft waarbij medische kosten en kosten van repatriëring als gevolg van een 

coronabesmetting zijn gedekt, ook als het land naar kleurcode oranje wijzigt.  

 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
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Isolatie 

Bij een geconstateerde besmetting tijdens de reis, kan het betekenen dat een leerling in quarantaine 

moet of alleen en/of op een ander moment terug moet reizen. Extra kosten voor quarantaine, 

isolatie of terugreis zijn dan voor eigen rekening. 

Als bij een leerling tijdens een reis een coronabesmetting wordt geconstateerd, worden ouders / 

verzorgers onmiddellijk in kennis gesteld. In dat geval kan een ouder besluiten zijn/haar kind op te 

halen in het land waar ze verblijven.  

Conformeren aan regels en opvolgen instructies 

Door deel te nemen aan het schoolkamp / de schoolreis conformeren de leerlingen en de ouders / 

verzorgers zich aan de regels en dienen de leerlingen de instructies van de docenten, de chauffeur, 

en wanneer van toepassing, het personeel van de schoolkamp- / schoolreis locatie op te volgen. 

 


