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Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 

              8800 Oekene 

 

 

 

Visietekst meerdaagse uitstappen 

 

 
- Moet het allemaal zo duur zijn ?  

- Zo sluit je wel heel wat kinderen uit.  

- Ouders moeten zich pijn doen om de zeeklas te betalen. 

Meteen hebben we hier de meest gehoorde bezwaren tegen meerdaagse uitstappen. Iedereen beseft dat zo’n 

project geld kost en voor grotere gezinnen een serieuze belasting vormt. 

 

 

Waarom kiezen we toch voor drie (per graad) meerdaagse uitstappen? 

Meerdaagse uitstappen zijn echte hoogmissen van realiteitsgebonden onderwijs. Ze drukken de kinderen met 

hun neus op de werkelijkheid. 

De pedagogisch-didactische meerwaarde is dat deze lessen zijn ingebed in een totaalsituatie : de kinderen 

bestuderen ter plekke de eigenschappen van een golfbreker, een vallei, een roofdier,.. zij ervaren 

proefondervindelijk wat springvloed, een lork of een middeleeuwse stad is/was. Hoe groter de verschillen met 

de schoolomgeving, hoe groter de aandacht. Vergelijkend leren over en in een totaal verschillende streek dan 

ons lokale Oekene is uiterst zinvol. 

 

Ook het interculturele aspect van de meerdaagse uitstappen is belangrijk : de leerlingen ervaren hoe een 

school van gehandicapte kinderen (die ook in Saint-Antoine Koksijde overnacht b.v.)  functioneert; ze leren en 

respecteren dat kinderen met een andere culturele achtergrond andere dingen eten ; ze beseffen dat anders zijn 

evenwaardig is. 

 

Meerdaagse uitstappen zijn een stap in het groeiproces in het loskomen van thuis. Voor sommigen is het de 

eerste keer dat ze een of twee nachten van huis zijn. Kinderen met heimwee kunnen terugvallen op hun 

klasleerkracht en klasvrienden, mensen waar ze reeds lang een band mee hebben. 

Vele leerkrachten zijn enorm enthousiast, hoewel het zowel fysiek als psychisch toch wel zwaar is. Je  komt 

immers nooit terug met dezelfde klasgroep.  

 

Een meerdaagse uitstap is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze leren zelfstandig 

zijn en afspraken maken. Zo wordt een heel aantal eindtermen gerealiseerd. Niet alleen het theoretisch denken 

wordt geoefend, maar vooral het praktisch oplossingen bedenken en heel wat sociale vaardigheden. 

 

Een meerdaagse uitstap is een groot sociaal laboratorium waar opgroeiende kinderen al doende leren omgaan 

met elkaar. 

Hier kunnen ze niet terugvallen op de vertrouwde omgeving van thuis. Ze moeten voor zichzelf leren opkomen 

om geen speelbal te worden, ze moeten leren toegeven en compromissen sluiten om in vrede te blijven leven 

met hun kamergenoten. En dit alles onder de hoede van eigen leerkrachten , die de kinderen al kennen en 

kunnen begeleiden – een passende stap tussen de thuissituatie en de grote wereld. 

Na deze dagen samen kunnen ze dan weer terug naar de geborgenheid van thuis. En wie last heeft van heimwee, 

leerde om zijn thuis nog meer te waarderen. 

Al deze argumenten maken dat een meerdaagse uitstap hét project bij uitstek is om al deze doelen te realiseren. 
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Praktische uitwerking: 

 

 Timing: in de even jaren (2010, 2012, 2014,…) 

 

 Aanbod: 

Eerste graad Één overnachting Bosklas 

Tweede graad Twee overnachtingen Zeeklas 

Derde graad Twee overnachtingen Stadsklas 

 

 Prijs: gespreid over de zes jaren wordt het maximumbedrag van € 390 niet overschreden! De kosten van 

de leerkrachten worden niet aan de kinderen doorgerekend. De kinderen betalen de werkelijke kostprijs 

(overnachting, toegangsgelden, vervoer, materialen,…) 

 

 

Afspraken: 

 

 Elke meerdaagse uitstap wordt geïntegreerd in het aanbod en sluit aan bij de lessen die in de klas 

gegeven werden. 

 

 Een kopie van het werk- of verwerkingsboekje van de meerdaagse uitstap wordt aan de directeur 

bezorgd. Dit boekje bevat het programma en een inhoudelijke vulling. 

 

 Na de meerdaagse uitstap houden de betrokken leerkrachten een evaluatie. Een neerslag daarvan wordt 

aan de directeur bezorgd. 

 

 Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders 

vereist. Leerlingen die niet deelnemen aan deze uitstappen dienen wél dienen op school aanwezig te 

zijn. Voor hen is in een vervangingsaanbod voorzien. 

 


