
Regels betreffende kamp/werkweek van het Mundus College bovenbouw  

De omstandigheden tijdens het kamp/de werkweek bieden zowel de leerlingen als de begeleiders 
alle mogelijkheden om er een onvergetelijke reis van te maken. Op stap gaan met een groep 
leerlingen legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de begeleiders.  

Begeleiders zijn in staat die verantwoordelijkheid te dragen als er duidelijke afspraken gelden voor 
het gedrag tijdens het kamp/ de werkweek en als de deelnemers zich aan die afspraken houden. Als 
een leerling tijdens het kamp/ de werkweek niet bereid is zich aan de afspraken te houden, kan de 
verantwoordelijkheid niet meer bij de begeleiders blijven liggen, maar moet deze teruggegeven 
worden aan de ouders. Met andere woorden:  

1. Begeleider belt naar ouders; 
2. Overleg over welke trein genomen wordt, en hoe laat deze in Amsterdam aankomt; 
3. Begeleiders betalen treinkaartje, we verhalen dit later op de ouders.  

Deelnemen aan een kamp/werkweek is deelnemen aan een groepsproces. Net als in een klaslokaal 
gelden de leefregels die beschreven staan in de informatiegids. Ook tijdens een kamp/werkweek 
moet iedereen zich veilig en prettig kunnen voelen. Daar kan elke leerling(e) aan bijdragen. Dat 
betekent dat de leerling(e) zich, door zijn/haar gedrag en handelen, niet buiten de groep mag 
plaatsen.  
 
We verwachten dat leerlingen zich aan onderstaande regels houden:  

• Je neemt deel aan alle onderdelen van het programma en bent op tijd. 
• Niet roken in de bus, in het hotel en tijdens programmaonderdelen. Roken mag alleen op 

vrije momenten en uit het zicht.  
• Het in bezit hebben en/of gebruiken van drugs en/of alcohol is niet toegestaan. Ook de 

waterpijp wordt geassocieerd met drugsgebruik en is dus niet toegestaan. Alcohol is ook niet 
toegestaan voor leerlingen ouder dan 18 jaar. 

• De kamer/bus dient zo netjes mogelijk achtergelaten te worden, schade of vernielingen 
worden verhaald op de desbetreffende perso(o)n(en). 
 
 
 
 
 


