
Protocol buitenschoolse activiteiten. 

 

 
 

 

 

Protocol Buitenschoolse activiteiten. 
 
Bestemd voor: 
- intern gebruik SKOLO-scholen. 
- organisaties die zich bezig houden met culturele en/of sportieve evenementen voor de schooljeugd  
  van de SKOLO-basisscholen. 
 
Aanleiding: 
Regelmatig krijgen wij verzoeken van verenigingen/organisaties die toernooien, wedstrijden, dan wel 
andere activiteiten organiseren, waarbij de medewerking van leerlingen van de scholen, of van de 
scholen wordt gevraagd. 
Er is uiteraard veel waardering voor de wijze waarop de vrijwilligers van organisaties en jeugd- en 
sportverenigingen zich inzetten om de jeugd in de vrije tijd bezig te houden en hen plezier te laten 
beleven. De waarde hiervan wordt door ons ten volle onderschreven. 
In verband met de verantwoordelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid van de scholen is er overleg 
geweest op welke wijze hiermee om te gaan. 
Uitgangspunt hierbij is dat we als scholen niet het risico willen lopen om aansprakelijk te worden 
gesteld voor ongevallen, letsel e.d. die niet tijdens de schooluren plaatsvinden. Hiervoor zijn we 
immers niet verzekerd. 
 
Afspraken. 
De scholen willen meewerken aan het uitdelen van deelnameformulieren aan culturele en/of sportieve 
evenementen voor de schooljeugd, mits daaraan geen commerciële bijbedoelingen verbonden zijn 
van de eventuele sponsoren en de school niet voor ongevallen, letsel e.d. aansprakelijk kan worden 
gesteld. (Zonodig overleggen van een verzekeringspolis tegen ongevallen, letsel e.d.) 
 
Aan de activiteiten onder auspiciën van de sportcommissie gemeentelijke basisscholen zal door de 
leerlingen in schoolverband worden deelgenomen; het betreft hier het schaaktoernooi, voetbal- 
handbaltoernooi, Indian Dutch. Dit geldt ook voor het door de handbalvereniging Combinatie' 64 
georganiseerde kersthandbaltoernooi. 
Dit houdt in dat voor bovenstaande activiteiten schoolshirtjes worden verstrekt. 
Deelname aan wedstrijden/activiteiten buiten de normale schooluren gebeurt niet in officieel 
schoolverband. 
Een uitzondering hierop is de deelname van de scholen aan de avondvierdaagse. Uitgangspunt is dat 
de deelnemers zoveel mogelijk in verenigingsverband deelnemen. Slechts voor degene die deze 
mogelijkheid niet bezit, is de ouderraad bereid onder haar verantwoordelijkheid deelname in 
groepsverband mogelijk te maken. Deze groep heeft de mogelijkheid schoolshirtjes te dragen. 
 
Verder gaan we uit van de volgende spelregels: 
1. Deelname van leerlingen vindt plaats na inschrijving van de leerling en onder verantwoordelijkheid 

van hun ouders. (Scholen zijn bereid om formulieren uit te reiken en het inleveren te coördineren, 
mits de verenigingen verder alles regelen) Voorwaarde is wel dat er een verzekeringspolis wordt 
overlegd. 

2. Zowel de organisatie, training, begeleiding, voor, tijdens en na de wedstrijd/activiteit zijn in handen 
van de vereniging. 
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3. Eventueel aanwezige leerkrachten zijn belangstellenden, geen medeorganisatoren, tenzij op 

persoonlijke titel. 
4. Eventuele kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemers. 
5. Er worden geen schoolshirtjes verstrekt, omdat niet in schoolverband wordt deelgenomen. 
6. De deelnemers gebruiken niet de naam van de school en er worden geen prijzen op naam van de 

school uitgereikt. 
 


