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DEEL IV: Bijlagen

Bijlage 1: Mindmap leerlingen
Bijlage 2: Mindmap ouders
Bijlage 3: Mindmap schoolteam
Bijlage 4: Mindmap good Practices
Bijlage 5: Samenvatting en voorstellen tot acties
Bijlage 6: Stappenplan
Bijlage 7: Infomomenten ouders
Bijlage 8: Brief met vraag tot toestemming
Bijlage 9: UDL- meerdaagse uitstappen

slapen

gevoel thuisblijvers

zeggen dat leerkracht kinderen nooit alleen laat

zo veel mogelijk info op papier, anders begrijpen mijn ouders het niet

naar ouders bellen (brief komt toe als ze al bijna thuis zijn)

cadeautje geven aan zij die meegaan, bv. beer, dat kan ouders en kind troosten

op school slapen

zeggen aan ouders dat kinderen er veel leren

zeggen aan ouders dat juf naast kinderen slaapt

minder ver gaan

zwemmen

praten in de bus

avontuurlijke dingen met veel modder

ﬁlm bekijken

klimmen

naar de zee

wandelen ('s avonds)

wat anders doen?

leukste activiteiten

niet mee op uitstap omdat:

slapen bij vrienden

vorige keer vlees moeten eten

problemen thuis

mama helpt me nog bij het wassen

opa was net gestorven

kost veel

zou mama te veel missen

bang voor terroristen

bang om te slapen

nog nooit alleen geslapen

voelde zich uitgesloten

jaloers op degenen die wel mee mochten

kinderen vinden het niet leuk als ze niet mee kunnen

er werd veel over gepraat, kon niet meepraten

voelde zich alleen, gepest omdat ze niet meeging, 'mietje'

mening leerkrachten

mening ouders

mee op uitstap omdat

leerkracht denkt dat kinderen die niet meegaan, lui zijn

school belt nog eens naar ouders

school is ontgoocheld omdat ze alles doen voor ons en we gaan dan niet mee

leerkrachten vinden het jammer als er iemand niet meegaat

boze reacties omdat ze niet meegaan

school wil kinderen blij maken

kind mag zelf kiezen

ouders moeten zeker weten dat er vegetarisch/halal eten is

juf zegt verplicht, maar de ouders zeggen dat kind mag kiezen

ouders vinden uitstappen leuk

mama's willen niet, ze zijn bang dat kind bv. verloren zal lopen

mama's beslissen, zij zijn meest bezig met school

uitstap duurt te lang

mama vond dat ik niet klaar was om mee te gaan, te jong

je kan er je sterke kanten laten zien

alle kinderen willen graag mee

elkaar beter leren kennen

plezier maken

ergens anders gaan om bij te leren

te duur, zelfs met korting

bedrag is hoog maar staat in verhouding tot wat aangeboden wordt

zolang overnachtingen: niets bespreekbaar

kampplaatsen minder ver boeken

liever meer uitstappen van één dag i.p.v. meerdaagse

bezoekdag voor ouders

directie zou uitstap verplicht moeten maken en niet terugbetalen als ze niet
meegaan (ouder kan dan makkelijker kind verplichten)

leerkracht of directie moet met weigerend kind spreken, niet enkel met ouders

meer foto's plaatsen tijdens uitstap

kind (op regelmatige tijdstippen) naar huis laten bellen

Info

Activiteiten

Wensen / andere opties

Kostenplaatje

Ervaringen Mandala

school houdt er rekening mee, betalen in schijven is goed

ontevredenheid: ouder zag leerkracht roepen tegen thuisblijver

thuisblijvers voelden zich gestraft: hele week werken en schrijven

juﬀen luisterden naar ouders en stelden gerust

te veel druk van Mandala gevoeld bij beslissing niet meegaan, vermeed
schoolomgeving even, voelde zich schuldig.

positieve ervaringen met infomomenten

vertrouwen in leerkrachten

tevreden over organisatie

meer info op papier nodig i.p.v. mondeling

vraag om ouders meermaals te informeren, ouders 'opvoeden'

info voldoende op voorhand geven om de ouders voor te bereiden

concrete info nodig: wat gaan ze doen

leerkracht moet voorstellen op infomoment, niet kinderen (foutieve info)

maximaal gebruik van tolken

geen brief: begrijpen we niet

individueel gesprek

infomoment

voorkeur voor activiteiten die op leren gericht zijn

liever geen uitstap naar zee: te koud en niet veilig

zeker: avondfeestjes

evenwicht tussen leren en plezier in activiteiten

liefst vooral buiten spelen

veel variatie in activiteiten belangrijk

Bezorgdheden

Betekenis/doel

Geen toestemming

lekker en voldoende? Niet gewoon aan smaak

halal?

slapen: jongens en meisjes apart?

gezin met vijf kinderen is al lastig, hoe doen leerkrachten dat dan: voldoende
controle?

moeilijk om vertrouwen te geven aan leerkracht om zorg op te nemen over kind

eten

schrik voor ongeval onderweg of valpartijen

te koud 's nachts, vensters op slaapkamers bleven overdag open

omgaan met groep

leerkrachten leren kind op andere manier kennen, die info kunnen ze nadien
gebruiken in klas om te werken met de kinderen

goed om even gescheiden te zijn van ouders, zelfstandigheid

amusement met vrienden

concept niet gekend in land van herkomst, enkel daguitstappen gekend

combinatie leren en ontspanning

kinderen leren veel, vaak andere dingen dan op school

eten niet ok

jongens makkelijker meesturen in vergelijking met meisjes

kind heeft problemen met andere kinderen

kind is gesloten, verlegen

kind niet dwingen

kind is ziek

kind is bang, wil niet mee

uitstap te lang

kinderen moeilijk kunnen loslaten

ﬁnancieel moeilijk

kind slaapt nog bij ouders/grootouders

kind nog niet zelfstandig genoeg, te jong

reden van weigering

het onbekende, bezorgdheid

contextuele gegevens

cultuurachtergrond

meerwaarde xmuros niet gedragen

te grote afstand en te veel dagen

medische zaken / bedplassen

negatieve geschiedenis

verblijfsstatus

religie

meisjes/jongens

eten

alleen slapen / loslaten

bepalende factoren

perceptie thuisblijvers

kostenplaatje

gevoelige kinderen ervaren groot gemis

kinderen zitten tussen twee vuren: school en thuis

voelen zich uitgesloten, triest ervaring te moeten missen

vaak een eigen willetje

sluiten moeilijker aan bij klasgroep

ze missen leuke, leerrijke en speelse momenten

opluchting: sommigen blij

niet begrepen: negatieve feedback leerkracht

doelen

verwachtingen tav ouders

mogelijke interventies

spelend leren

zich leren vuil maken

openheid: niet zeggen dat ze meegaan en dan dag vertrek niet opdagen

vertrouwen hebben in school en leerkracht

vertrouwen schenken aan kind

luisteren naar kind en leerkracht

dat ze hun kinderen laten deelnemen of in gesprek gaan met school

begrip voor het belang van openluchtklassen

aanwezig zijn op infoavond

stimuleren van hun kinderen

communicatie/overleg met kernteam

huisbezoek en telefonische interventies

kaartjes laten sturen

centraal thema kiezen, kinderen kijken ernaar uit en motiveren ouders

promoﬁlmpje maken met hoe de dagen eruitzien

krantje maken na aﬂoop van uitstap zodat jongere kinderen zich al een beeld
kunnen vormen

doelen voor ouders duidelijk maken

duidelijk maken dat uitstap deel uitmaakt van lesopdrachten

oud-leerlingen laten vertellen

fondsenwerving om prijs te drukken

ouders gericht aanspreken, bevragen, openstaan voor opmerkingen

voorbereiding met kinderen in klas, hen motiveren

infomomenten: geruststellen en concrete info geven, foto's

nieuwe ervaringen opdoen, brede kijk op de wereld

groepsvorming, bonding, leren vertrouwen op andere , sociale vaardigheden

zelfredzaamheid, loslaten van thuissituatie, weg van dagelijkse beslommeringen

sociaal-emotioneel, eigen beeld en zelfvertrouwen

perceptie ouders van thuisblijvers

gelatenheid: geen aangepaste activiteiten op school, vriendjes niet aanwezig, in
dualiteit met gevoelens school/ouders

beïnvloeding van kind zodat hun kind ongewild zegt dat het niet wil meegaan

ook al wil het kind mee: geen medeleven/medelijden

dominante vaders die ertegen zijn om meisjes op uitstap te laten gaan

ontgoocheld, egoïstische reactie van de ouders, willen kind thuis houden

neen is neen en neen blijft neen

overbezorgd

ouders hebben het gevoel dat ze mogen kiezen of ze kind meesturen

geven te veel beslissingsrecht aan kinderen als teken van liefde

weinig vertrouwen in nut van uitstap

ze houden zich op afstand van de school

gelatenheid: als ﬁnanciële een rol speelt

niet begrepen: negatieve feedback leerkracht

ervaringsgericht leren, experimenteren en exploreren in de natuur

slaapgewoonte thuis?

te bevragen

wat zijn alternatieven?

wat zien ouders als doel van meerdaagse?

hoe kan school hen tegemoetkomen?

ouders overtuigen van meerwaarde, unieke belevenis

gevoelens bij thuiskomst?

wensen en gevoelens?

van nul beginnen en leerlingen mee helpen bepalen hoe uitstap er zal uitzien

kinderen die al meegingen laten getuigen in de klas en hun enthousiasme
gebruiken om twijfelende kinderen te overtuigen

werken met centraal thema

betrokkenheid van kinderen vooraf opbouwen waardoor angst wegebt

groepjes kinderen zaken laten voorbereiden voor op kamp: bv. groepje eten koken,
groepje bosspel in elkaar laten steken

Vooraf werken met kinderen

koﬀers vervangen door zelfversierde bananendozen

spaarsysteem vroeg starten met bv afbetalingen van 5 euro

Kosten

Gesprekken met ouders

sponsoring zoeken

huisbezoeken

duidelijk maken wat meerwaarde voor kind is

melden dat er op toetsen ook vragen gesteld worden over uitstap, onderdeel van
leerstof

klemtoon op gegeven dat uitstap onderdeel is van schoolgebeuren

ﬁnanciële drempel: daar wordt altijd een oplossing voor gezocht

verwenning van kinderen speelt mee/kinderen laten kiezen

insteek: belangrijk voor kind om land te leren kennen

Tijdens uitstap

ouders bevragen over concept dat vooropstaat

info zo concreet mogelijk

op moment van inschrijving in school al xmuros aanhalen

ﬁlmpje tonen over kampplaats (slaapkamers, douches, eetruimte....)

vooral persoonlijke geprekken

kampplaats dichtbij

bezoekdag ouders

ernstig programma voor thuisblijvers voorzien

toelating om naar huis te bellen

aantal nachten opbouwen doorheen schoolcarrière

briefwisseling met ouders

maken van compromissen: bv. ouders halen kind 's avonds op en brengen het 's
morgens terug

kookploeg = ouders

brugﬁguur, islamleerkracht of vertrouwenspersoon mee

dagelijks ﬁlmpje op site met verslag / foto's

Info vooraf aan ouders

twee infomomenten voor ouders: overdag en 's avonds

leerlingen laten getuigen over voorbije uitstap + vragen beantwoorden van ouders

foto's van voorgaande jaren (niet enkel van internet plukken)

dagklapper maken met geplande activiteiten en menu

BIJLAGE 5: Samenvatting struikelblokken, gekoppeld aan concrete acties
OUDERS:


Vraag naar meer concrete info, ook op papier: slapen, eten, begeleiding, activiteiten,
verzorging,…
→ mogelijke ac e: ontwerpen van folder met info / opmaken van dagklapper / powerpoint
infomomenten



Bij thuisblijvers: het ervaren van bezorgdheid vanuit de school gaat over naar het zich teveel
‘gepusht’ voelen en beoordeeld worden
→ mogelijke actie: ontwerp van stappenplan, wie doet wat met twijfelaars?



Financieel: ondanks gewaardeerde inspanningen van school blijft het voor sommigen
moeilijk.
→ mogelijke actie: zoeken naar alternatieven. Sponsoring?
→ hoe administra eve rompslomp beperken bij aanvraag kortingen?



Wat kan helpen?
- Telefonisch contact met kind tijdens uitstap
- Meer foto’s publiceren tijdens uitstap
- Minder verre kamplaatsen
- Bezoekdag op einde
→ mogelijke actie: kan telefonisch contact met begeleider ter plaatse compromis zijn?
Kan er meer info op blog komen tijdens uitstap?
→ mogelijke ac e: hoe betrokkenheid van ouders bij extra-muros verhogen? Bv.
nadenken over wat zij kunnen ‘doen’ voor uitstap (iets maken, voorbereiden, helpen bij
vervoer koffers zodat verplaatsing met trein kan, bloemen helpen maken om tijdens
uitstap op strand te verkopen voor schelpen…).



Ouders uiten moeite te hebben met ‘loslaten’, weinig vertrouwen in kind te hebben.
→ mogelijke ac e: EHBX- folder (eerste hulp bij xmuros) maken voor ouders met info over
perspectief kind, mogelijkheden rond omgaan met ‘bang’ kind …

LEERLINGEN:





Gewrongen tussen school en ouders: loyaliteiten
Uiten wens om te bellen met ouders tijdens uitstap
Klemtoon op feit dat meeste wel mee willen, maar ouders weigeren
Over het algemeen geen leuke ervaring voor thuisblijvers

→ mogelijke ac e: hoe betrokkenheid van leerling bij xmuros verhogen, zodat ook de twijfelaars het
haalbaar zien? Bv.: op voorhand een groepje verantwoordelijk stellen voor een maaltijd, een groepje
zelfstandig een activiteit laten uitwerken voor tijdens de xmuros, xmuros rond bepaald thema
organiseren, aftelkalenders, groepje verantwoordelijk stellen om -telkens er iets in de klas gedaan
wordt als voorbereiding xmuros – daar een filmpje van te maken en op facebook te zetten,
transitioneel voorwerp …

Schoolteam:


Ouders hebben onvoldoende zicht op meerwaarde/doelen xmuros
→ mogelijke ac e: zie bij ‘ouders’, ontwerpen van folder met concrete info en doelen.



Thuisblijvers: ervaren gemis, tussen twee vuren, moeilijker aansluiten bij groep.
→ mogelijke actie: hoe thuisblijvers ook tijdens en nadien betrekken bij xmuros, hoe
voorkomen dat loyaliteiten nog verder onder druk komen te staan, welke interventies op
groepsniveau?



Egoïstische reactie van ouders, geen medeleven naar kind toe, beïnvloeding van ouders.
Overheersend negatief beeld van ouders van thuisblijvers.
→ mogelijke ac e: duiding geven aan team vanuit gevoerde gesprekken, verschillende
perspectieven schetsen met als doel onbegrip te milderen.



Gebrek aan doelgerichtheid, structuur in aanpak.
→ Groepsplannen opmaken voor twijfelende/weigerende leerlingen: wat heeft het kind
nodig, wat heeft de ouder nodig, wat heeft de leerkracht nodig? Van overzicht (info
verzamelen, hulpvraag formuleren, stimulerende en belemmerende aspecten) via inzicht
(hoe komt het?) naar uitzicht (wat nodig?). Van verantwoordingsgericht naar
handelingsgericht.

BIJLAGE 6: Stappenplan extra-muros
Uitgangspunten bij het opstellen van dit stappenplan:
-

-

-

-

-

Aanklampende houding van de school naar de ouders toe,
doch duidelijk afgebakend in tijd en in verantwoordelijkheid. Er
zijn grenzen.
Bereidheid van de school om na te denken over eventuele
aanpassingen voor specifieke leerlingen, rekening houdend
met de draagkracht en noden van leerkrachten.
Er is voor de ouder een duidelijk aanspreekpunt op school; er
wordt vermeden dat meerdere teamleden zich mengen in de
discussie.
Empowerment van ouders: ouders worden uitgenodigd om
actief deel te nemen aan het denkproces, de school laat hen geen
toeschouwers zijn.
De loyaliteiten van elk kind worden gezien en krijgen bestaansrecht.
De school wil elke leerling mee op uitstap en onderneemt
hiertoe extra inspanningen, maar respecteert uiteindelijk de
beslissingsbevoegdheid van de ouder.

1. Bij de inschrijving van nieuwe kinderen op school worden de meerdaagse uitstappen (gelinkt
aan de leefgroepen) kort vermeld.
2. Is er in een bepaald schooljaar een meerdaagse uitstap gepland, dan haalt de klasleerkracht
dat tijdens een infomoment in het begin van het jaar wat uitgebreider aan (datum,
bestemming, belangrijkste doelen uitstap, aanwakkeren nieuwsgierigheid ouder).
3. De klasleerkrachten maken de leerlingen vanaf de start van het schooljaar warm voor de
uitstap (kringgesprekken, vrije teksten, actua, aftelkalender, voorbereiden van activiteiten
voor tijdens de uitstap…).
4. Infomoment in de klas voor de ouders, specifiek rond extra-muros (maand à anderhalve
maand voor de uitstap). Zie powerpoint, bijlage 7.
5. Aansluitend op het infomoment worden brieven meegeven, waaronder een brief met de
vraag naar de toestemming van de ouders. Die brieven worden verzameld door de
klasleerkracht.
6. Op basis van de brief waarin toestemming gevraagd wordt, maakt de brugfiguur een
groepsoverzicht op: welke ouders gaven al de toestemming en wie twijfelt/weigert?
7. De twijfelende en weigerende ouders worden aan de poort aangesproken of ze worden
opgebeld. Wanneer de klemtoon op financiële motieven ligt, wordt dit verder opgenomen
door de brugfiguur; in andere gevallen neemt de directie dit op. Er wordt een afspraak
gemaakt zodat duidelijk tijd genomen wordt om te luisteren naar hun verhaal. Dat
engagement wordt gevraagd van de ouders.

8. De brugfiguur of directie luistert tijdens de geplande afspraak naar de ouder (indien
aangewezen met tolk). In eerste instantie gebeurt dat zonder te willen overtuigen. Wel
belangrijk: welke belemmeringen zijn er?
- Financieel: opties worden bekeken
- Nog te weinig info: bijkomende info wordt gegeven
- Culturele elementen: waarin kan de school tegemoet komen?
- Medische zaken: welke zorg kan de school opnemen?
- Loslaten/vertrouwen/zelfstandigheid: wat kan helpend zijn voor de ouders?
Er worden nog geen concrete beloftes aan of afspraken met de ouder gemaakt als er geen
zekerheid is. Ook worden geen voorstellen van de ouders van tafel geveegd zonder dat die
weloverwogen zijn. De brugfiguur of directie meldt aan de ouder dat de vragen/voorstellen
besproken zullen worden met de klasleerkracht/ begeleiders/ kernteam om de haalbaarheid
te toetsen. De boodschap wordt gegeven aan de ouder dat de brugfiguur of directie opnieuw
contact zal opnemen zodra er duidelijkheid is.
Wanneer tijdens het gesprek geen alternatieven aan bod komen en de weigering blijft, wordt
toch aan de ouders gevraagd om nog na te denken over het gesprek en over mogelijke
alternatieven. Ook in dat geval zal de brugfiguur of directie na enkele dagen opnieuw contact
opnemen met de ouders.
9. Op vraag van de ouder kan de klasleerkracht of zorgcoördinator een individueel gesprek
hebben met de leerling rond de uitstap. In samenspraak met de leerling kan dat
teruggekoppeld worden naar de ouder. Er wordt geen initiatief genomen voor een
kindgesprek indien er hiertoe geen vraag is van de ouder of van het kind.
10. Opnieuw contacteren van de ouder na het gesprek (week à twee weken nadien) door de
brugfiguur of directie. Telefonisch of aan de poort.
- Afspraken maken rond eventuele specifieke zaken voor hun kind: wat kan de school
doen en wat niet?
- Indien geen alternatieven: vragen indien beslissing tot thuisblijven definitief is of indien
er nog nood is bij de ouder aan een gesprek of een andere interventie vanuit school.
Indien geen verdere hulpvragen: melden dat er vanuit de school geen stappen meer
ondernomen zullen worden, maar dat de ouder steeds zelf contact kan opnemen met de
school.
Bij elke tussenkomst wordt het groepsoverzicht verder aangevuld en is dit te consulteren
voor de collega’s. Die collega’s nemen zelf geen initiatief op het gebied van contact met de
ouders of leerling zonder dat dit besproken werd met de brugfiguur of directie.
11. Bij weigering: bespreken op een deelteam lager over welke klassen de thuisblijvers verdeeld
worden. De klasleerkrachten leggen een programma vast dat gedeeltelijk bestaat uit taken
die de leerlingen krijgen van de klasleerkracht en gedeeltelijk uit taken die de leerling mee
kan volgen in de klas waar hij verblijft tijdens de uitstap.
12. Wanneer de toestemming er was, maar het kind komt niet opdagen bij vertrek, neemt de
directie onmiddellijk contact op met de ouders. De directie maakt een lijst op van de
thuisblijvers voor de klasleerkrachten bij wie ze verblijven, daarop worden de afwezigheden
ingevuld. De leerlingen die niet meegaan worden geregistreerd in Zorgkompas/Questi.
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Meerdaagse
schooluitstap
INFOMOMENT KLAS X

Wanneer?
- Vertrek: maandag xx/xx/20xx om xu
- Terugkomst: woensdag xx/xx/20xx om xu

1
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Waar?
Xxxx
xxxxstraat in xx
-

hoeveel kilometer van de school

-

Verplaatsing met trein, bus …

Onze kampplaats

Verschillende foto’s: eetplaats, slaapkamers, doucheruimtes, keuken,
speelpleinen … Zo veel mogelijk foto’s van vorige schooljaren waarop
kinderen van de school te zien zijn.
+ indien mogelijk plattegrond waarop aangeduid wordt waar de
jongens slapen en waar de meisjes slapen + waar de begeleiding
slaapt

2
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Wat eten we?
-

Waaruit bestaat het ontbijt?

-

Wordt er altijd op de kampplaats gegeten of
ook op verplaatsing?

-

Zijn er bepaalde afspraken rond het eten? Moet iedereen alles
proeven? Moet bord leeg? Beslissen kinderen zelf over porties?

-

Indien gekend het menu per dag doorgeven

-

Varkensvlees? Halal of niet?

-

Krijgen ze een tussendoortje?

Slapen


Mogen kinderen kiezen bij wie ze slapen?



Met hoeveel kinderen in slaapkamer?



Is er toezicht?



Meisjes en jongens gescheiden

3
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Wassen


Gemeenschappelijke of individuele douches?



Dagelijks douchen of wassen aan de wastafel?



Toezicht/hulp door begeleiders?

Wat doen we er?


Zo concreet mogelijk de verschillende dagen overlopen met de
geplande activiteiten. Van uur opstaan tot uur van slapengaan.

MAANDAG 00/00
8u: opstaan
8u30: ontbijt
9u30: naar het bos waar we leren over…
12u30: middagmaal
13u30: maken van vliegers
15u: tussendoortje
15u15: groepsspel op de kampplaats
17u30: avondmaal
18u30: gezelschapsspellenavond
20u: bedtijd
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Ziek?


Procedure als er een leerling ziek wordt tijdens de uitstap.



Melden EHBO-koffer aanwezig en dat leerkrachten experts zijn in het
verzorgen van kleine wondjes.

Wie gaat met ons mee?

-

Juf x: expert in troosten

-

Juf x: expert in het oplossen van probleempjes

-

Juf x: expert in het helpen bij wat moeilijk loopt (wassen, aankleden …)

-

Juf x: expert in het plezier maken met de kinderen
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En wie komt op bezoek?

Kostprijs:
-

Totale kostprijs

-

Betalingsmodaliteiten

-

Waaraan worden deze centen besteed: kampplaats, busvervoer, ijsje op
het strand, inkom zwembad …

-

Melding dat er steeds contact opgenomen kan worden met brugfiguur bij
problemen
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Documenten:
-

Medische fiche

-

Toestemming: bij twijfel of vragen gesprek

-

Lijst benodigdheden

-

Brief met gegevens kampplaats en eventuele telefoonnummers

-

Indien mogelijk dagplanning meegeven

Op de hoogte blijven?
- Zie facebookgroep
- Geen facebook/internet? Melden en alternatief afspreken (nieuwsbrief
schoolpoort?)
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Bedankt dat je er was !

Mohamed – Elanur – Esila – Walid – Yasmina –
Kerim – Bosbey – Jana – Mehmet - …. – Juf x

8

Wij gaan op reis en
willen graag ook jouw
kind erbij!
Waarom vinden we het belangrijk dat je zoon/dochter mee kan gaan?
-

We leren er veel bij, zelfs buiten de klasmuren.
We leren er – met hulp – zelfstandig dingen doen, dat is goed voor ons
zelfvertrouwen!
We leren er samen zijn met de andere kinderen, we leren in groep te leven.
We maken plezier met onze vrienden, we leven ons uit en ontdekken de wereld
rondom ons.
De leerkracht leert je kind en zijn/haar talenten nog beter kennen.
Ook nadien wordt er in de klas nog verder gewerkt rond de uitstap.

Sommige kinderen, mama’s en papa’s vinden het best wel spannend.
Dat begrijpen we.

Twijfel je om je kind te laten meegaan?
Dan willen we graag eens naar je luisteren!

Graag onderstaand strookje invullen en terugbezorgen aan de klasleerkracht.
Dankjewel!

□ Ik,………………………………………………, ouder van…………………….…………… geef de toestemming om
deel te nemen aan de meerdaagse schooluitstap.
□ Ik heb een vraag rond de kostprijs van de uitstap en wens graag een gesprek met Liesa, de
brugfiguur.
□ Ik twijfel of mijn kind mee mag gaan en wil graag een gesprek met Lieve, de directie.

BIJLAGE 9

Aanbevelingen: UDL-extra-muros
1. Vooraf
Bij het organiseren van een extra-muros-activiteit dient gestreefd te
worden naar een maximale betrokkenheid van de leerlingen en de ouders. Hierbij is het
belangrijk om niet enkel samen te zitten als er een specifiek probleem opduikt, maar om in
permanente dialoog te gaan met elkaar. Welke interesses leven er bij de kinderen? Wat zijn de
verwachtingen van de ouders? Laat de kinderen en ouders zaken mee voorbereiden (activiteiten,
specifieke bezoeken, bosspel, hulp vervoer…).

2.




Keuze kampplaats:
Maximaal 30 minuten verwijderd van school.
Mogelijkheid om jongens en meisjes duidelijk gescheiden te laten slapen.
Veiligheid kampplaats (speelterreinen, afgesloten terrein….).

3. Financieel:
 Gaat niet enkel over de kostprijs van uitstap maar bv. ook over het aanschaffen van
voldoende propere kledij of een slaapzak. Mogelijkheid geven om met een spaarplan te
werken waarbij telkens kleine bedragen betaald worden.
 Duidelijk stellen dat er bij moeilijkheden naar een oplossing gezocht zal worden.
 Zoeken naar sponsoring.
 Goedkope periode van uitstap nastreven.
 Administratieve ondersteuning aanbieden bij het aanvragen van kortingen.

4.











Infomomenten
Bij voorkeur op verschillende tijdstippen.
Tolken voorzien.
Foto’s/filmpjes/kranten tonen van vorige edities.
De info zo concreet mogelijk houden (welk menu, welke activiteiten per dagdeel ….) en dit
meegeven met de ouders.
Kinderen laten getuigen die al op uitstap gingen.
Toestemming vragen (zie voorstel brief).
Kinderen uit de klas betrekken bij de voorstelling voor de ouders: bv. toneeltje, tonen wat in
de koffer moet …
Noodzakelijke info voor ouders: zie powerpoint.
Geen foutieve info geven, nefast voor vertrouwen (bv. melden dat uitstap verplicht is, dat er
’s nachts permanent toezicht is …).
Mogelijkheid geven aan ouders om vooraf de kampplaats te bezoeken.

5. Tijdens uitstap:
 Afgebakende mogelijkheid voor ouder om telefonisch/per sms contact op te nemen met een
begeleider en/of kind.
 Dagelijks foto’s/filmpjes (eventueel gemaakt door de kinderen) online plaatsen + dagelijkse
‘nieuwsbrief’ aan schoolpoort.
 Eventueel een bezoekdag voor de ouders organiseren.
 Indien mogelijk aan ouders de mogelijkheid geven om als vrijwilliger mee te gaan, bv. om te
koken.
 Begeleiding vanuit eigen cultuur: meer vertrouwen rond cultuurgebonden aspecten (eten,
apart slapen…).
 Aantal nachten opbouwen doorheen schoolloopbaan (vanaf 1 nacht op school slapen tot
maximaal 4 nachten elders).

6. Na de uitstap:
 Evaluatie door leerkrachten, leerlingen en ouders.
 Bijsturen waar nodig.

