
 
                                                                                                      Machelen, 20-02-2020 

 

Betreft : Beleid voor onze meerdaagse uitstappen vanaf schooljaar 2020-2021 

Beste ouders,  

Reeds vele jaren organiseert de school meerdaagse uitstappen voor de kinderen :  

-  3 dagen op boerderijklassen in het tweede leerjaar  

-  9 dagen op sneeuwschool in het zesde leerjaar.  

 

Bij het organiseren van deze uitstappen moet de school rekening houden met de 

maximumfactuur die aan de ouders mag gevraagd worden  (435 euro in 2019-2020) . 

De prijs van boerderijklassen  (ca. 120 euro) + sneeuwschool (ca. 500 euro) = ca. 620 euro .  

U merkt dat dit meer is dan de maximumfactuur.  

De prijs boven de maximumfactuur moet de school zelf betalen. De acties van ouders van het 

6de leerjaar waren hierbij altijd een grote hulp.  

 

Daarom heeft de school deze jarenlange tradities geanalyseerd (o.a. door het invullen van een 

enquête door de leerkrachten, mondelinge bevragingen bij verschillende ouders, overleg binnen 

het schoolbestuur, …) .  

Na lang beraadslagen hebben we de volgende beslissing genomen :    

 

Wat organiseert de school niet meer :  

1. Boerderijklassen in 2L : de 3-daagse boerderijklassen worden vervangen door een daguitstap  

   naar de boerderij  

2. Sneeuwschool naar Oostenrijk:  wordt afgeschaft omwille van  

     -een zeer hoge kostprijs (reis + aankoop van materiaal/kledij) 

     -de druk op ouders van 6L om acties te organiseren  

     -de zeer verre verplaatsing met de bus. 

 

We blijven er echter van overtuigd dat meerdaagse uitstappen een meerwaarde betekenen in 

ons onderwijsaanbod. Daarom willen we dit ook blijven inrichten. 

 

Wat komt er in de plaats :  

Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden we volgende openluchtklassen aan,  

telkens van maandag tot vrijdag.  

- het vierde leerjaar gaat een week op bosklassen in de Ardennen 

- het zesde leerjaar gaat een week naar zee 

 



 

Door in 2L een uitstap naar het platteland (boerderij) te plannen, in 4L een week naar het bos 

te trekken en in 6L naar de zee, hebben we bovendien een rijk aanbod in verschillende Belgische 

landschappen en regio’s.  

 

We willen deze openluchtklassen zoveel mogelijk in het begin van het schooljaar aanbieden,   

omdat samen met de klas een week op stap gaan een positieve groepssfeer en een goede 

klascohesie bevordert. 

 

Noteer alvast deze data: 

-Van 21/09/2020 t.e.m. 25/09/2020: 6L naar Koksijde 

-Van 12/10/2020 t.e.m. 16/10/2020: 4L naar Durbuy 

 

Jarenlange tradities veranderen is nooit gemakkelijk. Toch durven wij hopen op uw begrip voor 

deze beslissing.  

 

Met beleefde groeten, 

Machteld Vandeneede en Gert Engels 

Directie De Windroos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


