
  

  

Ordeformulier Italiēreis 2018 
 
Orde, discipline en gedrag 
Onze reis naar Italië is al jarenlang een plezierige en indrukwekkende gebeurtenis. Menig oud-
leerling denkt nog vaak terug aan deze geweldige schoolreis. De schoolleiding en de 
begeleiders hopen dat de leerlingen ook dit schooljaar een dergelijke ervaring opdoen. 
Uiteraard kan een schoolreis alleen maar slagen wanneer iedereen bereid is zijn of haar 
steentje bij te dragen. 
 
Regels bij vertrek 

 Paspoort/ ID- kaart controle door de begeleider 

 Controle programmaboekje en voedsel door begeleider 

 Volg de instructies van de chauffeurs en begeleiders op 
 Vertrek: vrijdag 23 maart 2018, 20.00 uur stipt op de Populierlaan 

 Aub geen auto’s op de Populierlaan parkeren, hier staan 7 bussen en honderden leerlingen 
 

Busregels 

 Iedereen heeft een vaste plaats in de bus  

 Aanwijzingen van de chauffeur en begeleiders opvolgen: Houdt de bus schoon! 

 Roken, alcohol en andere genotsmiddelen zijn tijdens de gehele reis verboden 
 Luister goed naar de begeleiders voor belangrijke informatie zoals vertrektijden, 

verzamelplaatsen en bezienswaardigheden 
 Maak zo weinig mogelijk gebruik van het bustoilet; er zijn voldoende tussenstops 

 Zorg voor voldoende nachtrust: als de lichten doven gaat iedereen slapen (neem eventueel 
een hoofdkussen mee) 

 Geen chips, nootjes e.d. in de bus 

 De gehele bus is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de bus 
 Let op de vertrektijden: ben je als groep te laat, dan moet iedereen op jullie wachten! 

 Neem eventueel CD’s en DVD’s mee die we kunnen afspelen in de bus 
 
Verblijfsregels: 

 Controleer bij aankomst en vertrek samen met je begeleider de accommodatie 

 Alcoholhoudende dranken zijn absoluut verboden, ook als souvenir voor thuis, de 
begeleiders zijn altijd gemachtigd om de accommodatie en/of bagage te controleren 

 Roken en andere genotsmiddelen zijn tijdens de gehele reis verboden 

 Bedtijd is bedtijd; zorg voor voldoende nachtrust, de ervaring leert dat oververmoeide 
leerlingen na enkele dagen ziek worden 

 Geen harde muziek of ander lawaai: je bent niet alleen! 

 Onze reis is een groepsreis: laat nooit iemand alleen! 
 Niemand verlaat zonder begeleiding de camping 

 Zwemmen in het zwembad mag, indien er toezicht is van een badmeester.  
 Het Gardameer zelf is verboden terrein, de watertemperatuur is in dit jaargetijde veel te laag  

 Ben je buiten je de bungalow op momenten wanneer dat niet is toegestaan, dan volgen er 
strafmaatregelen 

 Ramen van de huisjes mogen niet worden dichtgeplakt 



  

  

Excursies 

 Je bent te gast in Italië, hou je ook hier aan de primaire regels van fatsoen! 

 Blijf altijd in groepsverband samen met je begeleider, tenzij ter plaatse anders wordt 
afgesproken 

 Smartphone, IPod, MP3 speler e.d. gepast gebruiken 
 In religieuze gebouwen kunnen kledingvoorschriften zijn, houdt je hier aan! 

 Hoe verleidelijk ook, maar het kopen en in bezit hebben van (nep)wapens, messen, 
laserpennen e.d. is ten strengste verboden, deze worden altijd in beslag genomen 

 Ook hier zijn roken, alcoholhoudende dranken en andere genotmiddelen uiteraard verboden. 
 
Algemeen: 
De begeleider mag eventueel de accommodatie en/of tas/rugzak of andere bagage controleren. 
Wanneer een leerling betrapt wordt op het nuttigen van alcoholhoudende drank, drugsgebruik, 
het in bezit hebben van gevaarlijke voorwerpen, het stelen van goederen en/ of ander 
ongeoorloofd gedrag, zal de organisator, indien nodig, contact opnemen met de ouders. 
 
Mogelijke strafmaatregelen: 
 Uitsluiting van deelname aan een excursie 
 Huisarrest  
 Schorsing van een of meerdere schooldag(-en) 
 Uitsluiting van deelname aan een volgende buitenlandse reis 
 
Onze reis is en blijft een schoolreis, waarbij de gewone schoolregels ook van toepassing 
blijven.  

 
 
 
Uiterlijk 1 december 2017 inleveren in D14 
 
Zonder ondertekend ordeformulier wordt de leerling niet toegelaten tot de reis. 
 
Gelezen en akkoord. 
 
Datum: 
 
Naam en handtekening ouders/verzorgers:   Naam en handtekening leerling: 

 
 


