Odulphus Zomerkamp
PROCEDURE deelname zomerkamp
Het St.-Odulphuslyceum houdt ieder jaar aan het eind van het jaar een zomerkamp. De
doelstelling is, dat ieder kind tenminste 1 keer mee op kamp1 kan en dat kinderen er in
uitzonderlijke situaties zeker even tussenuit kunnen. Meestal zijn er meer aanmeldingen dan
beschikbare plaatsen is er derhalve helaas de noodzaak voor een 'gewogen loting'.
De procedure omtrent de loting gaat als volgt:
1. Er wordt een verdeling aangehouden, die de continuïteit van het kamp niet in gevaar brengt. Al
sinds 1950 bestaat het kamp en de laatste decennia wordt het door oud-leerlingen gedragen. Het
is daarom cruciaal dat er een doorstroom plaatsvindt van klas 1-2-3 naar de keukenploeg en
vervolgens naar de begeleiding.
1a. De gebruikelijke verdeling luidt: klas 1 - 50%, klas 2 - 35% en klas 3 - 15%. De verdeling over de
geslachten wordt (voor zover mogelijk) redelijk in balans gehouden. 50%-50% is hierbij geen strak
uitgangspunt.
1b. Indien de aanmeldingen of de tentverdeling dit vereisen kan van 1a worden afgeweken.
1c. Als het hoofd van zomerkamp van 1b afwijkt geeft hij minimaal 2 zomerkampdocenten
hierover tekst en uitleg.
2. Het woord 'gewogen' staat voor de uitzondering die in sommige gevallen gemaakt wordt ten
faveure van de leerling. Sommige leerlingen zullen zo buiten de loting om op de lijst geplaatst
worden.
2a. Het betreft hierbij 2e klas leerlingen die in klas 1 opgegeven zijn, maar toen zijn uitgeloot. Zij
hebben conform onze doelstelling recht op minimaal 1 deelname.
2b. Het betreft ook leerlingen waarvan de situatie thuis of op school een deelname aan het kamp
uiterst wenselijk maken. Hieronder vallen (aankomende) sterfgevallen in het gezin/ de familie,
sociale en of economische achterstanden, een pestverleden e.d.
2c. Een verzoek tot deelname conform 2b kan gedaan worden door de mentor (met instemming
van de leerlingcoördinator) of door de leerlingcoördinator, dan wel de (con)rector. Dit dient voor
de loting te geschieden.
2d. Uit de aanmelding bij klas 3 wordt een aantal leerlingen direct ‘geplaatst’ omdat zij door de
organisatie en/of de begeleiding als uitermate geschikt of kansrijk geacht worden om later door te
stromen naar de keukenploeg en later de begeleiding.
supplement 2a: leerlingen die zich in klas 1 niet hebben opgegeven, vallen niet onder 2a. Zij
hebben dus geen voorrangspositie en gaan gewoon mee in de procedure vanaf 3.
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In 2016, 2017 & 2018 is er ook sprake van een brugklaskamp. Met ‘kampen’ wordt dus 1 van de 2 kampen bedoeld.

3. Er wordt geloot naar het aantal beschikbare plaatsen per jaarlaag en geslacht. Dit wordt vooraf
aan de hand van de tentgrootte vastgesteld.
3a. De loting vind plaats in bijzijn van het hoofd zomerkamp en minimaal 1 andere
zomerkampdocent van het St.-Odulphuslyceum.
3b. De loting vindt plaats middels een gecomputeriseerde selectie, waarbij uit een
geanonimiseerde lijst middels een randomizer het benodigde aantal leerlingen uitgeloot wordt.
3c. De leerlingen worden binnen 3 werkdagen na de loting middels een lijst bij de administratie op
de hoogte gebracht van in- en uitloting.
4. Alle leerlingen die worden uitgeloot komen automatisch op de reservelijst terecht. En zodra er
iemand afgemeld wordt, wordt er opnieuw geloot middels 3a en 3b.
4a. De loting van de reservelijst vindt wederom plaats per jaarlaag en geslacht. Dit om de
tentgroottes te kunnen handhaven.
4b. De (alsnog) ingelote leerling krijgt binnen 3 werkdagen na de loting bericht middels een e-mail.
4c. Bij een afmelding en loting binnen 2 dagen voor het zomerkamp kan van 3a afgeweken worden
en loot de hoofd van het zomerkamp. Hij neemt direct daarna telefonisch contact op met de
ouder(s), verzorger(s) van de (alsnog ingelote) leerling.
4d. Bij wijze van hoge uitzondering kan het hoofd van zomerkamp afwijken van 4a. Hiervoor geeft
hij tekst en uitleg aan minimaal 2 andere zomerkampdocenten.
5. Eventuele bezwaren worden ingediend bij het zomerkamphoofd en deze zal zo spoedig mogelijk
tekst en uitleg geven aan de leerling cq. ouder(s), verzorger(s) van de leerling.
5a. Mocht(en) de leerling cq. de ouder(s), verzorger(s) na de toelichting nog steeds bezwaar
maken kan contact opgenomen worden met de schoolleiding. Zij zullen dan in overleg met de
betrokken zomerkampdocenten nagaan of de bovenstaande procedures gevolgd zijn.
5b. Als er bij 5a sprake is van een in gebreke blijven van de organisatie van het zomerkamp is het
aan de schoolleiding om te beslissen hoe er gehandeld dient te worden.

