
Evaluatie enquête 
openluchtklassen



Waarom
een enquête?



Waarom een enquête?

• Nagaan of er voldoende draagvlak is

• Nagaan waarom de ‘vrije bijdrage’ niet door iedereen 
betaald wordt

• Nagaan hoe we dit in de toekomst moeten aanpakken



Waarom een enquête?

• Vorige jaren  Vrije bijdrage

Jaar Deelnemers
Aantal

stortingen Saldo
Kostprijs

openluchtklassen Geld gestort Saldo

2018 139 deelnemers 110 -29 -21% 14 178,00 € 12 580,60 € -1 597,40 € -11%

2019 130 deelnemers 94 -36 -28% 13 260,00 € 11 281,80 € -1 978,20 € -15%



Cijfers



Cijfers

• 127 enquêtes werden ingevuld
• Waarvan 94 (74%) in de middenbouw/bovenbouw zitten

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



Cijfers

• 6 (7%) van diegenen die reeds 
hebben deelgenomen ervaren de 
voorbereiding van de 
openluchtklassen als negatief
• 2 van die 6 krijgen ook negatieve 

feedback van hun kinderen als ze 
thuiskomen van de openluchtklassen

• Dwz dat 4 van die 6 positieve feedback 
krijgen van hun kinderen als ze 
thuiskomen van de openluchtklassen

2% 5%

93%

Negatieve feedback

Negatieve feedback op voorhand

Positieve feedback



Cijfers

• 6 (4%) van de ingevulde enquêtes zouden ervoor kiezen om 
hun kinderen niet jaarlijks op openluchtklassen te laten 
deelnemen
• Redenen:

• 3 van de 6 omdat hun kind niet graag weg is van huis
• 2 omwille van financiële redenen
• 1 vindt het pedagogisch niet waardevol

• 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



Cijfers
• 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)
• 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

93%

1,5%

3%

1,5%

1%

Akkoord met vrije bijdrage

Negatief: financieel niet haalbaar

Negatief: kost te dragen door school

Negatief: acties om geld in te zamelen

Negatief: geen mening



Cijfers

• 46 (36%) van de ingevulde enquêtes hebben ook nuttige 
commentaar ingevuld
• 17 positieve commentaren van de ouders… 

• 1 negatieve commentaar

• 28 commentaren met nuttige vragen, tips, feedback… 



Feedback



Feedback

Een greep uit de vele reacties…

• “Geen extra acties, maar efficiënter omgaan met de kosten”

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

• “Extra activiteiten organiseren, specifiek voor dit doel”

• “Bijdrage door school en/of oudercomité”

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



Conclusie



Conclusie

• Groot draagvlak, vele positieve reacties

• De kosten in detail bekijken
• Efficiëntie: vervoer, kookouders, dichter bij huis…

• Transparant overzicht opmaken

• Fair betaalsysteem uitwerken
• Optioneel op betaalbrief school

• Vrije bijdrage aan OC met opvolging  GDPR!



Even terzijde…





Data OC

• Tweedehandsbeurs carnavalkledij
• Woe 12/02: binnen brengen

• Maa 17/02: afhalen

• Volgende vergadering OC (nr. 4)
• Woe 01/04
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