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Aan de ouders/verzorgers van alle
leerlingen van het Segbroek College

Den Haag, 5 juli 2017
Betreft: reizen en excursies

Geachte ouders/verzorgers,

Met de zomervakantie in aantocht schrijf ik u toch al in verband met de reizen en buitenschoolse
activiteiten die we in de maand september organiseren.
Voornaamste reden daarvoor is dat we van verschillende kanten, zowel binnen als buiten de school,
vragen hebben gekregen of we met name onze buitenlandse reizen en excursies nog wel door
moeten laten gaan in verband met aanslagen of dreiging van terreur.
Een andere reden is dat we naar aanleiding van het recentelijk busongeluk met een klas van een
school uit Geldrop nog eens onze eigen afspraken en protocollen hebben bekeken en waar nodig
herzien.
Om met die eerste reden te beginnen: ook wij schrikken iedere keer weer wanneer zich in de wereld
en in het bijzonder in steden waar wij als school ook naartoe reizen, aanslagen plaatsvinden. En
natuurlijk stellen we ons dan de vraag of het verstandig is dit soort buitenlandse reizen te blijven
organiseren.
We hebben uiteindelijk twee dingen vastgesteld: het principe van “samen op reis” staat niet ter
discussie. Enerzijds heeft dat een principiële reden: we willen niet wijken voor dreigen met geweld.
Anderzijds ook heel praktisch: veiligheidsrisico's zijn er overal.
Bovendien vindt onderwijs nu eenmaal niet alleen binnen de muren van de school plaats. Excursies,
werkweken, schoolreizen zijn een belangrijke aanvulling op het leren in de klas.

Echter: de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel staat altijd voorop. Wat wij ook aan reizen
en activiteiten organiseren, we houden in de voorbereiding èn tijdens de reizen zelf altijd vinger aan
de pols: is het verstandig te vertrekken, is het raadzaam om vervroegd van een reis terug te keren.

Dat betekent bijvoorbeeld dat we contact houden met de officiële instanties (bijvoorbeeld het
ministerie van buitenlandse zaken) om advies in te winnen wanneer er twijfels zijn over het wel of
niet laten doorgaan van een buitenlandse reis (met name de educatieve reizen in de
vooreindexamenklassen, maar ook de skireis, de Keniareis, de Chinareis of de uitwisselingen met
Zweden en de VS) of excursie (denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse excursies naar Keulen en Lille). Het
betekent ook dat we zorgvuldig kijken of programma-onderdelen geen extra risico vormen, hoe het
vervoer ter plaatse geregeld is en dat voor iedereen (leerlingen en begeleiders) de afspraken, die
gelden voor een goed verloop van de reis duidelijk zijn. Tijdens de avonden die we in het nieuwe
schooljaar, voorafgaand aan de reizen beleggen, zullen we u daarover nader informeren.
Ten aanzien van wat ik als tweede reden noemde: we hebben alle afspraken die gelden voor
organisatie van reizen en excursies opnieuw bekeken en op basis van de laatste richtlijnen van de
Stichting School en Veiligheid waar nodig nog aangescherpt. Dat heeft vooral te maken met de wijze
waarop we in geval van een calamiteit communicatie, ondersteuning en opvang organiseren en wat
dat vraagt aan voorbereidingen vooraf.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

M. Korsten
rector

