Beste ouder(s),

Uw kind mee op reis laten gaan met de school kan twijfel veroorzaken. Gaat hij of zij zich wel
amuseren? Zal alles veilig verlopen? Kunnen we elkaar missen?
We begrijpen deze bezorgdheden. Maar laat dit nu net zijn waarom we openluchtklassen
organiseren. Dit is niet zomaar een reis. Het gaat om opgroeien, stappen naar zelfstandigheid
zetten en natuurlijk heel veel plezier maken. We leggen dit graag voor u uit:

We nemen met Kleine Stan al circa 50 jaar deel aan de openluchtklassen in Zwitserland
georganiseerd door Openluchtklassen vzw i.s.m. Intersoc. Al meer dan 20 jaar trekken we met
het tweede leerjaar naar de zee. Het gaat hier niet om een sneeuw- of zee-’vakantie’ maar om
een sneeuw- of zee-‘klas’. Het verschil is meer dan zomaar een detail in de benaming.
Openluchtklassen zijn prachtige voorbeelden van realiteits-gebonden onderwijs. Ze drukken
de kinderen met hun neus op de werkelijkheid. Kinderen steken heel wat op uit verschillen:
andere leefomstandigheden, beroepen, verkeerssituaties, klimaat, natuur enz. De meerwaarde
is dat alles ingebed is in een totaalsituatie. Zij ondervinden ter plekke de eigenschappen van
bv. een vallei, de authentieke woningen, of het klimaat. Ze ervaren proefondervindelijk
verschillen in natuur en cultuur. Hoe groter de verschillen met de schoolomgeving, hoe groter
de aandacht. Vergelijkend leren over en in een totaal verschillende streek dan onze buurt, stad
of land is uiterst zinvol. Leerstof wordt niet geleerd maar beleefd.
Een geheel nieuwe sport aanleren of je eigen kunnen verbeteren. Het is naast een sportieve
uitdaging ook een sociaal en opvoedend experiment. Velen onder- of overschatten hun
mogelijkheden. Ze leren hun grenzen kennen, ze leren doorbijten om die grenzen te
overwinnen of kunnen uitblinken waar ze anders meer verlegen op de achtergrond blijven. Je
leert klasgenoten en jezelf op een heel andere manier kennen. Bestaande sociale verhoudingen
krijgen een heel nieuwe dimensie.
Elke openluchtklas geeft kinderen kansen om te leren omgaan met diversiteit. De leerlingen
ervaren bijvoorbeeld hoe een meegereisde school met kinderen met een beperking mee op
tocht gaat; ze leren en respecteren dat kinderen met een andere cultuur andere dingen eten;
ze komen in contact met de lokale bevolking die een andere taal spreekt; ze zien hoe ieder met
zijn of haar eigen karakter een plaatsje heeft in het geheel.
Op openluchtklas zet je een stap in het groeiproces naar het loskomen van thuis. Voor
sommigen is het de eerste keer dat ze zo lang weg zijn van huis. Kinderen met heimwee kunnen
terugvallen op hun klasleerkrachten en vrienden, mensen waarmee ze reeds lang een band
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hebben. Vaak maakt de heimwee gaandeweg plaats voor fijnere emoties: het plezier van samen
met vrienden een mooie tijd te beleven.
Een openluchtklas is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze leren
zelfstandig zijn en afspraken maken. Zo worden verschillende eindtermen gerealiseerd. Niet
alleen het theoretisch denken wordt geoefend maar vooral het praktisch oplossingen bedenken
en de verschillende sociale vaardigheden.
Kortom: een openluchtklas is een prachtige kans waarbij opgroeiende kinderen al doende
leren én leren omgaan met elkaar. Hier kunnen ze even niet terugvallen op de vertrouwde
omgeving van thuis. Ze moeten voor zichzelf en elkaar leren opkomen, ze kunnen steunen op
mekaar en moeten leren toegeven en compromissen sluiten. Dit alles onder de hoede van hun
leerkrachten, die de kinderen kennen en kunnen begeleiden. Een passende stap tussen de
thuissituatie en de grote wereld. Na deze dagen samen kunnen ze terug naar de geborgenheid
van thuis. En wie last had van heimwee leerde om zijn thuis nog meer te waarderen…
Een hele boterham, we weten het. Maar na al die jaren geloven we des te meer in de kracht van
deze ervaring. We zien het aan de lachende gezichten van de kinderen, we voelen het aan de
sfeer in de klasgroep, we horen het in de vele verhalen die ze mee in hun bagage stoppen. Onze
oud-leerlingen praten bij occasionele ontmoetingen steevast over de leuke herinneringen aan
hun tijd aan zee en in Zwitserland.
Openluchtklassen betekent weer een beetje verder groot worden op Kleine Stan… en
daarbuiten.

Met vriendelijke groeten,
directie en leerkrachten

