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Betreft: Crowdfunding openluchtklassen 2022            Oppem, 18/03/2022 

 

Dag beste ouders, grootouders en vrienden van de kinderen van ’t Schooltje van Oppem, 

 

Zoals jullie allen weten gaat de hele lagere school elk jaar een 

weekje op openluchtklas. Nu was het even geleden, maar 

iedereen staat weer te poppelen om er tussenuit te trekken. 

Van de waarde ervan hoeven we jullie niet meer te 

overtuigen, dat blijkt uit de enorme appreciatie van elke 

leerling en oud-leerling van het schooltje als je hen vraagt 

naar de ervaring van een openluchtklas, zij het bos-, zee- of 

sportklas. 

Dit jaar gaan de sportklassen door in ‘De Lork’ in Kemmel, 

van maandag 02 tem. vrijdag 06 mei. 

 

De bijdrage die de school wettelijk mag vragen is echter 

ontoereikend om het financieel plaatje te laten kloppen en 

het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn hiervoor de 

werkingsbijdrage van de school aan te spreken; die hebben 

ze nodig om de normale werking van de school te financieren.  

 

Vandaar zouden we dan ook een solidaire, vrijwillige bijdrage 

van alle ouders, grootouders en/of kennissen van de school 

willen vragen. 

Op regelmatige basis zullen we jullie berichten over het 

aantal stortingen en wat de stand van zaken is betreffende 

het te behalen bedrag. 

Het totale bedrag zal dan aan de school overgedragen 

worden om de facturen van de zeeklassen te betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E n q u ê t e  
Eind 2019 hielden we onder alle ouders 

een enquête om na te gaan hoe groot het 

draagvlak was en hoe het financieel 

verder moest. 

• 127 enquêtes werden ingevuld 

• 80 (93%) van diegene die reeds 

hebben deelgenomen (86) hebben 

positieve ervaringen 

• 6 (7%) keken eerder op tegen de 

openluchtklassen, maar 4 van de 6 

geven positieve feedback wanneer 

hun kinderen thuiskomen. 

• 118 (93%) van de ingevulde enquêtes 

zouden ermee instemmen om de 

bijdrage per kind van EUR 100 te 

betalen (bovenop de maximum 

factuur) 

Kijk op op: 

https://schooltjevanoppem.be/ 
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Concreet? 
- De kost voor de openluchtklassen bedraagt ca. 180 EUR per kind, 

waarvan 155 EUR verblijf & eten en 25 euro transport. 

- 75 EUR wordt hiervan opgevraagd via tussentijdse schoolfacturen. 

Dit is het maximumbedrag dat via de ‘maximumfactuur’ kan 

gevraagd worden. 

- Tot enkele jaren terug werd ook de 105 EUR via een extra factuur 

opgevraagd als kost voor het eten. Dit blijkt echter niet meer mogelijk.  

- Daarom organiseren we nu een crowdfunding met de vraag om 105 EUR per kind te storten als vrije 

bijdrage, al dan niet opgesplitst in twee of meerdere keren. Je kon intussen wel reeds via de betaalbrief van ’t 

schooltje vrijblijvend ‘sparen’ voor de openluchtklassen. Dat kan je desgewenst in mindering brengen. 

- We hebben begrip voor ouders waar dit financieel moeilijk haalbaar is. Aan hen vragen we te storten hetgeen 

mogelijk is, maar we dringen wel bij alle ouders aan ‘iets’ te storten zodat voor elk kind een bijdrage geleverd 

wordt binnen de financiële mogelijkheden van het gezin. 

- We trachten transparant en vaak te communiceren over de stand van zaken: 

  https://schooltjevanoppem.be/ Praktische info  Openluchtklassen  Crowdfunding 

 

Elke steun, elke gift, klein of groot, is van harte welkom en draagt bij tot een mooie lesweek voor alle kinderen van het 

Schooltje van Oppem. Wij hopen dat de openluchtklassen op deze manier verder kunnen blijven bestaan! 

 

De leerkrachten en directie, maar vooral alle kinderen danken jullie met heel hun hart ! 

 

Hartelijke groet, 

Het oudercomité 

  

 Graag uw vrije bijdrage of reeds een deel ervan storten op het rekeningnummer  BE67 7330 5095 9887  

 van de VZW Schooltje van Oppem met vermelding van “Crowdfunding openluchtklas + aantal kinderen”. 

CROWDFUNDING 
 

Aantal: 

0 / 133 kinderen 
Bedrag: 

0 € / 13.965€ 


