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EVALUATIE ENQUETE 

OPENLUCHTKLASSEN 

Algemeen 

Onderwerp:  Enquête openluchtklassen mbt. vrije bijdrage ea. 

Datum:  Enquête liep tussen zaterdag 14 december en vrijdag 20 december 2019 

 

Timing 

- 14/12/2019 werd mail gestuurd vanuit mailsysteem school secretariaat@schooltjevanoppem.be 

- 17/12/2019 werd op Facebook een bericht gelanceerd met een herinnering op 19/12  Gezien 

door 144 mensen 

- 19/12/2019 werd op Gimme een herinnering rondgestuurd  Gelezen door 59 van de 275 

personen 

- 20/12/2019 ’s avonds was de deadline en werd alles verzameld 

 

Resultaten 

- 127 enquêtes werden ingevuld 

o Waarvan 94 (74%) in de middenbouw/bovenbouw zitten 

o Waarvan 86 (68%) reeds hebben deelgenomen aan de openluchtklassen 

- 6 (7%) van diegenen die reeds hebben deelgenomen ervaren de voorbereiding van de 

openluchtklassen als negatief 

o 2 van die 6 krijgen ook negatieve feedback van hun kinderen als ze thuiskomen van de 

openluchtklassen 

o Dwz dat 4 van die 6 positieve feedback krijgen van hun kinderen als ze thuiskomen van 

de openluchtklassen 
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- 6 (4%) van de ingevulde enquêtes zouden ervoor kiezen om hun kinderen niet jaarlijks op 

openluchtklassen te laten deelnemen 

o Redenen: 

- 3 van de 6 omdat hun kind niet graag weg is van thuis 

- 2 omwille van financiële redenen 

- 1 vindt het pedagogisch niet waardevol 

o Alternatieven: 

- Deze 6 zouden er wel mee instemmen om hun kind 1 keer tijdens de 6 jaar lager 

onderwijs te laten deelnemen aan de openluchtklassen 

- 4 van de 6 zou het een probleem vinden om zijn kind te moeten naar school sturen 

terwijl de klasgenoten wel op openluchtklassen zijn 

- 118 (93%) van de ingevulde enquêtes zouden ermee instemmen om de bijdrage per kind van 

EUR 100 te betalen (bovenop de maximum factuur) 

- 9 (7%) van de ingevulde enquêtes stemmen er niet mee in om de bijdrage van EUR 100 per kind 

bij te dragen voor de jaarlijkse openluchtklassen (bovenop de maximumfactuur) 

o Redenen: 

- 2 omwille van financiële situatie 

- 4 vinden dat de kost door de school moet worden gedragen 

- 2 vinden dat er acties moeten worden georganiseerd 

- 1 zonder mening 

 

- 46 (36%) van de ingevulde enquêtes hebben ook nuttige commentaar ingevuld 
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Commentaren 

- 17 positieve commentaren van de ouders… bijvoorbeeld: 

- “Onze kinderen kijken het hele schooljaar uit naar de openluchtklassen. We hopen van harte 

dat de jaarlijkse openluchtklassen behouden blijven. Daarom hebben we in de laatste jaren 

ook de solidariteitsbijdrage betaald om het voor iedereen mogelijk te maken. Behouden!!” 

- “Het eerste jaar was ze niet echt  enthousiast voor het vertrek maar sindsdien keer op keer 

een super enthousiaste dochter teruggekregen. Ze komt ook keer op keer weer iets 

zelfstandiger terug wat ook een groot stuk van de meerwaarde is!” 

-  “De openluchtklassen moeten zeker blijven! Mijn twee kinderen zijn altijd superblij nadien! 

Het zijn ervaringen die ze heel hun leven zullen meedragen.” 

- 1 negatieve commentaar 

- 28 commentaren met nuttige vragen, tips, feedback…  

- “Ik vind niet dat er extra acties georganiseerd moeten worden voor de openluchtklassen. Ik 

zou liever dat er wordt nagedacht hoe de kost kan verminderd worden.” 

 OC/team: dit is effectief iets dat kan onderzocht worden, oa. door bijv. zelf te vervoeren, 

dichter bij huis, kookouders, … 

- “Wie betaalt de bijdrage van de leerkrachten of zit dit verwerkt in de kostprijs per leerling?” 

 OC/team: de bijdrage van de leerkrachten wordt rechtstreeks door de school betaald en 

zit niet vervat in de kostprijs die per leerling betaald wordt. 

-  “Ja , ik vind dat 3 dagen meer als voldoende zijn en dit zou het financieel probleem kunnen 

oplossen.” 

 OC/team: de vraag om de openluchtklassen korter te maken komt enkele keren terug. In 

verhouding maakt dit de openluchtklassen echter duurder, want vaste kosten zoals oa. 

vervoer blijven. Daarnaast is de balans vervoer-installeren-opruim minder in verhouding 

met de tijd die op een leuke manier kan ingevuld worden. Daarom worden de 5 dagen 

voorlopig ook behouden. Eventueel wel te bekijken of dit bij de jongste ook jaarlijks moet 

en daar eventueel niet korter kan. 

- “ik vind echt top dat school jaarlijkse openluchtklassen voor onze kinderen organiseert en wil 

dit zeker verder ondersteunen. Ik zou graag meer informatie ter beschikking hebben over : 

het de jaarlijkse te korte budget; budget van het ouder comite, zoals welke deel rechtstreeks 

aan het openluchtklassen gaat. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is : over wat zijn wij 

aan het praten ? Misschien kunnen zij daarmee beter denken aan verschillende 

mogelijkheden om extra gelden binnen halen (specifiek voor die openluchtklassen) ?” 

 OC/team: we zijn met het OC bezig alle financies binnen het schoolgebeuren in kaart te 

brengen en hier transparant over te communiceren. Zo krijgen ouders ook een duidelijker 

beeld waar uitgaven naartoe gaan en welke keuzes nu gemaakt worden. 

-  “We betalen met plezier de extra bijdrage, ook al is het soms financieel niet evident. Het is 

dan schrijnend om te moeten vaststellen dat het vaak dezelfde ouders zijn die deze extra 

bijdrage niet leveren, ondanks dat ze  wel over voldoende middelen beschikken. Kookouders 

inschakelen, of een locatie dichterbij zodat eigen vervoer mogelijk wordt, kan mss de 

kostprijs drukken?” 

 OC/team: Het is inderdaad jammer te moeten vaststellen dat de bijdrage door ca. 20% 

van de ouders niet betaald wordt, daar we vermoeden dat het aandeel ouders dat deze 

kost effectief niet kan betalen, kleiner is. Het is echter niet eenvoudig alternatieven te 

bedenken. Het moet echter wel steeds mogelijk zijn, zelf mits ondersteuning van school 

en/of OC om alle kinderen toegang te geven tot de openluchtklassen. De kostprijs 

drukken is effectief een piste die bekeken moet worden, zie eerder. 
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-  “Waarom geen expliciete funding (i.p.v. een eetfestijn waar niemand van weet waarvoor het 

geld gebruikt is) voorbeeld : scouts die expliciet zeggen "voor ons internationaal kamp". een 

event "voor de openluchtklassen" dus !” 

 OC/team: Er wordt momenteel gewerkt aan het voorstel om meer transparantie te geven 

aan de ouders over wat met de ‘extra inkomsten’ van acties (spaghetti, koekjes…) wordt 

gedaan. Een bijkomende extra funding is ook mogelijk, maar op dit moment moeilijk 

haalbaar vermits er nu al vaak te weinig helpende handen zijn. Er kan natuurlijk wel 

actief gezocht worden naar nieuwe vrijwilligers. 

- “De openluchtklassen moeten blijven doorgaan. Als ouder betaal ik zelfs graag het volledige 

bedrag van 175€, zodat het geld voorzien voor studiemateriaal hier ook daadwerkelijk voor 

gebruikt kan worden. Ik denk dat de meeste ouders hier geen probleem mee hebben. Ouders 

welke het financieel moelijker hebben kunnen een aanvraag tot financiële ondersteuning 

indienen om alzo slechts 100€ te moeten betalen voor de openluchtklassen. Ik zou hier geen 

probleem mee hebben, wetende dat er sowieso (doordat de meeste ouders wel de volledige 

175€ betalen) meer geld zal overblijven voor het noodzakelijke schoolmateriaal. Het klinkt 

mss eer simplistisch, maar je betaalt gemakkelijker een duidelijk bedrag dat door de school 

officieel wordt gevraagd, dan dat je vrijwillig geld stort om het zelfde doel te ondersteunen. “ 

 OC/team: Het leek inderdaad eenvoudig om te stellen dat er 70 euro via de 

maximumfactuur wordt gevraagd en ca. 100 euro via een vrije bijdrage. Op dat moment 

leg het school reeds voor enkele activiteiten op. Het was echter nooit de bedoeling van 

het OC de betalen actief te monitoren; naar privacyregels toe is dit zelfs ook niet voor de 

hand liggend. We moeten echter wel op zoek naar een fair een duurzaam systeem. 

- “De mogelijkheid bieden om te 'sponsoren' voor een kind dat het financieel moeilijker heeft 

(anoniem uiteraard). Nu storten we een hoger bedrag maar wordt die door sommigen 

minder behoeftigden ook gebruikt.” 

 OC/team: De opmerking dat de kostprijs inderdaad niet voor iedereen haalbaar is, komt 

enkele keren terug en is terecht. Het is ook daarom dat er bij de vrije bijdrage werd 

voorgesteld om iets extra te storten door de mensen waar het wel mogelijk was. De piste 

om deze kost te dragen door het OC of de school kan ook bekeken worden. Eventueel ook 

de piste bekijken om met een spaarplan te werken of via de betaalbrief. 

 

Opportuniteiten 

- Op zich een positief resultaat waarbij verschillende mensen voorstander zijn van de 

openluchtklassen. 

- Er werden enkele nuttige suggesties gegevens, degene die het meest terugkomen: 

o “Geen extra acties, maar efficiënter omgaan met de kosten”  vervoer, kookouders, 

dichter bij huis… 

o “Korter, minder frequent, niet voor de eerste jaren…” 

o “Extra activiteiten organiseren, specifiek voor dit doel” 

o “Bijdrage door school en/of oudercomité” 

o “OK om bij te dragen, maar wel met een fair systeem” 

- Financieel blijft een gevoelig punt. Hoewel 93% aan gaf een vrije bijdrage te willen betalen, 

weerspiegelt zich dit niet in de voorbije jaren. Na te kijken hoe we dit op een faire manier verder 

kunnen uitwerken: 

o Optioneel op betaalbrief school 

o Vrije bijdrage aan OC met opvolging  GDPR! 


