
Kamp klas 4 
vmbo

3e schoolweek – 12 t/m 15 september 2022
Stayokay Hostel Domburg

Oostkapelle

Zeeland 



Doelen

• Leerling is zonder ouder(s)/verzorger(s)

• De leerling kan zelf een keuze maken in het 
programma

• De leerling leert omgaan met budget

• De leerling is mede-eigenaar van een goed 
verloop van de activiteit

• De leerling kan spanning bij zichzelf reguleren

• De leerling stelt hulpvragen

• De leerling zet door

• De leerling herkent grenzen en kan daar naar 
handelen



Vervoer
Bus + auto



Waar?

• Nederland 

• Zeeland

• Stayokay Hostel Domburg

• Oostkapelle



Stayokay Hostel 
Domburg



Hoe is de 
kamerindeling?
In kamers van 6 à 8 personen



Een indruk van de 
accommodatie



Wie gaan er 
mee?

• 4e klassen VMBO

• Per klas 2 teamleden -
mentor(en)

• Plus nog twee à drie extra 
medewerkers (inclusief 
zorgmedewerker).



Programma
maandag

• 09:00 uur Vertrek per touringcar vanaf
schoollocatie 

• 11:00 uur Verwachte aankomst in Delft
Aansluitend: Speurtocht in Delft

• Aansluitend: Lunchen (zelf meegebrachte 
lunch)

• 13:00 uur Vertrek per touringcar richting 
accommodatie

• 15:15 uur Verwachte aankomsttijd in 
accommodatie

• Aansluitend: Inchecken en kamers betrekken

• 17:30 uur Te voet naar Domburg 

• 18:00 uur Per klas diner in pizzarestaurant

• Aansluitend: Vrije tijd voor leerlingen

• 21:00 uur: Terug in accommodatie



Programma dinsdag

• 09:00 uur Ontbijten

• 10:00 uur Vertrek per touringcar richting Neeltje 
Jans (eventueel zwemkleding mee)

• Aansluitend Activiteit en lunch in Neeltje Jans

• 15:15 uur Vertrek per touringcar richting 
Middelburg

• 16:00 uur Aankomsttijd Middelburg, dinergeld 
uitdelen en eten op eigen gelegenheid/vrije tijd 
leerlingen

• 18:45 uur Verzamelen bij bus/bowlingbaan
Middelburg

• 19:00-20:00 uur Bowlen (inclusief 1 drankje)

• 20:15 uur Per touringcar retour richting 
accommodatie



Programma woensdag

• 07:30 uur Keuze voor ochtendduik

• 09:00 uur Ontbijten

• 10:30 uur Vertrek richting klimpark

• 11:15 uur klimmen

• Aansluitend lunchpakket opeten

• 14:00 uur Vertrek per touringcar richting 
accommodatie

• Aansluitend stranddag activiteiten

• 18:30 uur diner accommodatie

• 20:00 uur Groepsactiviteit in 
accommodatie



Programma donderdag

• 08:30 uur Ontbijten

• Aansluitend Uitchecken en bagage pakken

• 09:45 uur Bagage in touringcar laden

• 10:00 uur Vertrek richting Rotterdam

• 12:30 uur keuzeprogramma:
- lasergame
- rondvaart Spido
- bezoek Euromast

• 14:15 uur Vertrek richting schoollocatie

• 16:30 uur Verwachte aankomsttijd schoollocatie



Programma: 
vrijdag
Leerlingen zijn lesvrij.



Avonden

• Geen avondactiviteit? Na het diner vrije tijd.

• Mogelijkheden:

• Ontspannen in je eigen kamer.
• Eventueel spelletjes in 

de gemeenschappelijke ruimte

• Uiterlijk 23:30 uur is iedereen op de eigen 
kamer (of ander tijdstip als de begeleiding dat 
afspreekt)!



Contract goed gedrag

• Contract moet getekend zijn vóór vertrek

• ______________________________ uit klas ______ neemt deel aan <invullen per kamp>

• van <datum> tot en met <datum> en verklaart aan de school(leiding) dat tijdens de reis de volgende regels nageleefd zullen worden:  

✓ Het in bezit hebben en/of gebruik van alcoholische drank is niet toegestaan. 

✓ Het in bezit hebben en/of  gebruik van elke vorm van drugs is verboden. 

✓ Het in bezit hebben en/of  gebruik van energiedrankjes is verboden. 

✓ Het in bezit hebben of aanschaffen van (nep)wapens is verboden. 

✓ In de accommodatie is het verboden om te roken. Tijdens het programma wordt er niet gerookt.  

✓ Er wordt op geen enkele wijze schade toegebracht aan de eigendommen van anderen
(accommodatie, vervoersmiddelen, materialen, andermans spullen etc.)

✓ De plaatselijke regels betreffende rust in de accommodatie en nachtrust worden strikt nageleefd. 



Contract goed gedrag
• Voor de avond en nacht: 

✓ Vanaf 21.30 uur is muziek niet meer buiten de eigen accommodatie hoorbaar; het is rustig in de tent of op de kamer en gang. 

✓ Om 23.30 is een iedereen op zijn kamer/in de tent en is het licht uit tenzij de reisleiding een ander tijdstip heeft aangegeven.

✓ Niemand mag de accommodatie ’s nachts verlaten. 

• Voor overdag: 

✓ Leerlingen mogen alleen met toestemming van de leiding het terrein van de accommodatie willen. 

✓ Bij een toestemming gaan leerlingen nooit alleen op pad, altijd in een groepje. 

• Overige regels: 

✓ De leiding heeft het recht de persoonlijke bezittingen van de leerling en de kamer/tent aan een inspectie te onderwerpen. 

✓ De leerling volgt instructies van de leiding te allen tijde op. 

• Wanneer de leerling zich niet aan de afspraken en/of gedragsregels houdt heeft de leiding het recht om een leerling naar huis te
sturen.  Alvorens een leerling naar huis wordt gestuurd, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en wordt overleg gevoerd 
over het vervoer. Tegen dit telefonisch meegedeelde besluit kan geen beroep worden aangetekend. De kosten die hierbij worden 
gemaakt zijn voor rekening van de ouders. 



Belangrijk

• Paspoort / ID-kaart + kopie

• Verzekeringspapieren (ziektekostenverzekering)

• Zakgeld (ong. € 20) en evt. pinpas

• Kleine rugzak

• Goede loopschoenen

• Goed humeur, flexibiliteit en tolerantie

• Eventueel medicijnen

• Waterflesje

• Kleding voor warm weer, wat kouder weer en regenweer.

NIET meenemen

• Sigaretten

• Alcohol en drugs

• Energiedrankjes

Overige

• Toiletspullen

• Handdoek (1 à 2)

• Pyjama

• Fototoestel / videocamera

• Mobiele telefoon + oplader

• Hoofdtelefoon of oortjes

• Zonnebril / zonnecrème

• Paraplu

• Lunchpakket voor de heenreis

• Spelletjes voor ‘s avonds

• Zwemkleding mee

Volledige paklijst volgt aan het begin van het nieuwe schooljaar. 



Tijd voor vragen

Tijd voor vragen


