
 
 

Algemene voorwaarden voor deelname aan de BuitenLesActiviteiten van het 
Mill Hill College 

 
1. Deze regels en afspraken gelden voor alle door het Mill Hill College georganiseerde 
  BuitenLesActiviteiten.  
2. Door in te stemmen met de deelname van hun zoon/dochter aan een BuitenLesActiviteit geven 

ouder(s)/verzorger(s) te kennen op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en 
daarmee akkoord te gaan. 

3. Deelname aan een BuitenLesActiviteit is alleen mogelijk voor leerlingen en personeelsleden 
van het Mill Hill College. 

4.  Verdeling van de leerlingen over de activiteiten en accommodaties gebeurt, indien van 
toepassing, door de coördinator BuitenLesActiviteiten. 

5.  Door in te stemmen met de deelname van hun zoon/dochter aan een BuitenLesActiviteit 
verplichten ouder(s)/verzorger(s) zich tot het nakomen van alle financiële verplichtingen die uit 
deelname voortvloeien. 

6.  De school zal in principe geen gelden voor BuitenLesActiviteiten restitueren bij het door 
omstandigheden niet (volledig) deelnemen aan een activiteit. Zij adviseert de 
ouder(s)/verzorger(s), indien gewenst, zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

7.  Wanneer naar het oordeel van de coördinator BuitenLesActiviteiten het niet (volledig) 
deelnemen aan de activiteit buiten de schuld van de deelnemer ligt, zal de school haar uiterste 
best doen de schade voor de deelnemer te beperken; zij acht zich daartoe niet verplicht (zie 6). 
Eventuele restitutie vindt altijd plaats onder inhouding van het inschrijfgeld, respectievelijk 
administratiekosten, met een minimum van € 25,00. 

8.  Alle van toepassing zijnde schoolregels gelden ook tijdens BuitenLesActiviteiten. Het zich niet 
houden aan deze regels en aan de voor de activiteit specifiek geldende afspraken, kan leiden 
tot (gedeeltelijke) uitsluiting van deelname. De financiële gevolgen van een dergelijke sanctie 
zijn voor rekening van de deelnemer.  

 Wij denken hier in het bijzonder aan: 

• het nuttigen van alcoholhoudende dranken zonder uitdrukkelijke toestemming van de staf; 

• het in bezit hebben van drugs of zaken die met gebruik of bereiding daarvan te maken 
hebben; 

• storende gevolgen van alcohol- en drugsgebruik; 

• het bewust verstoren van de nachtrust van mededeelnemers en/of staf; 

• het niet naar behoren deelnemen aan de voorbereidingen en/of programmaonderdelen van 
de activiteit. 

9.  Sancties als bedoeld onder punt 8 worden alleen door de schoolleiding opgelegd, na overleg 
met de voltallige staf en in principe slechts nadat er in een vergelijkbare situatie een 
waarschuwing is uitgegaan. Indien een leerling niet te corrigeren valt en/of storend gedrag blijft 
vertonen, kan de leerling door de schoolleiding, na overleg met de voltallige staf, van verdere 
deelname aan de activiteit worden uitgesloten. De ouder(s)/verzorger(s) worden over het 
gedrag van hun kind geïnformeerd. Uitsluiting kan betekenen dat de leerling op kosten van de 
ouders naar huis gaat of, indien mogelijk, door de ouders wordt opgehaald. Indien de leerling 
bij deelname aan een volgende activiteit weer niet te corrigeren valt en/of storend gedrag 
vertoont, wordt de leerling opnieuw uitgesloten van verdere deelname en worden de 
ouder(s)/verzorger(s) daarover geïnformeerd. Een leerling die voor de tweede keer is 
uitgesloten van een activiteit, komt niet meer in aanmerking voor BuitenLesActiviteiten en zal 
op school andere lesvervangende activiteiten opgedragen krijgen. 

  



 
 

10.  Hoewel in juridische zin het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor wat er tijdens een activiteit 
gebeurt, geldt ook dat de begeleidende staf van een activiteit, die in deze gemandateerd is 
door het bevoegd gezag, geen verantwoording kan dragen voor deelnemers die zich in strijd 
met de afspraken aan het oog van de leiding onttrekken. Wij wijzen ouder(s)/verzorger(s) op 
het feit dat men van de staf niet kan en mag verwachten dat zij 24 uur per etmaal, meerdere 
etmalen achtereen paraat is. Het is mede de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) 
om hun zoon/dochter er op te wijzen dat hij/zij zich niet buiten de wet plaatst. 

11. Alle BuitenLesActiviteiten van het Mill Hill College vallen onder de normale 
scholierenongevallenverzekering. Deze verzekering dekt, overeenkomstig de voorwaarden, 
alleen letselschade en géén materiële schade. Het staat ouder(s)/verzorger(s) uiteraard vrij om 
zelf voor een aanvullende verzekering te zorgen. 

12.  In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de schoolleiding, na advies van de 
 coördinator BuitenLesActiviteiten. 

 
 


