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Wat hebben we gelachen!
Wie herinnert zich niet die schoolreisjes van vroeger? Met je hele klas in de bus naar
een speeltuin, hoe leuk was dat? En later in het voortgezet onderwijs: een spannende
reis naar het buitenland. Ik ging in de vijfde klas naar Parijs, naar een gammel hotel
waar we met zijn vieren op een kamer sliepen. Geweldig was het en wat hebben we
gelachen!
Zo’n schoolreis gunt iedere ouder zijn kind, maar van tijd tot tijd laait toch weer de
discussie op over de kosten ervan. Zeker nu we de gevolgen van de crisis voelen. Want
terwijl scholen zich willen profileren met mooie, verre schoolreisjes, zijn het de ouders
die de kosten ervan moeten betalen, via de ouderbijdrage. Vooral in het voortgezet
onderwijs lijken de reisjes steeds duurder te worden. Een goedkoop hotel in Parijs?
Welnee, er zijn tegenwoordig scholen die naar New York gaan. En natuurlijk is dat
leerzaam en interessant, maar veel van de deelnemende leerlingen hebben ouders die
zelf nog nooit in Amerika zijn geweest, en die de hoge kosten niet kunnen ophoesten.
En dan de wintersportreisjes die sommige vo-scholen aanbieden. Het mag goed zijn
voor de teambuilding, maar de ouders vinden het vaak duur en over de top. Het zijn
dit soort activiteiten waardoor de discussie over de ouderbijdrage steeds weer oplaait.
Ook in het basisonderwijs, al gaat het daar dan bijvoorbeeld over een schoolreisje
naar de Efteling. Sommige ouders vinden dat overdreven, omdat veel kinderen in de
vakanties toch wel naar pretparken gaan, maar een school in een achterstandsbuurt
wil daar juist heen omdat hun leerlingen er anders nooit van hun leven komen.
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Onlangs nog deed de SP in Amsterdam een poging om voor eens en voor altijd af te
rekenen met de discussie. De partij stelde voor een maximum te stellen aan het bedrag
dat scholen mogen rekenen voor de ouderbijdrage, en wel 25 euro per kind per jaar. Een
oplossing? Scholen en instanties reageren er heel verschillend op, zoals u kunt lezen
op pagina 12 en 13 in dit nummer. Op de ene school zijn ouders die best méér willen
betalen, en daar zeg je dan geen nee tegen. Op een andere school zou de directie de
bijdrage liefst willen afschaffen en andere geldbronnen willen aanboren. Maar over
één ding zijn ze het allemaal eens: de schoolreis hoort er bij. En dat is natuurlijk zo. Of
je nu levend stratego gaat spelen in het bos of naar de Efteling gaat: het gaat erom dat
je met de groep op stap gaat, en met zijn allen onder de banken gaat liggen als de bus
de straat weer in rijdt, zodat de ouders heel even denken: waar zijn onze kinderen?
Zo’n schoolreis is een avontuur waar je je hele leven aan terugdenkt. En daar horen
álle kinderen bij te zijn. <
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