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Analyse van de enquête schoolreis / schoolkampen, o.b.s. Het Palet, Opheusden.
Van de 64 gezinnen die onze school telt, hebben 29 gezinnen de enquête ingevuld.
Sommigen hebben niet alles ingevuld (alleen de vragen passend bij de groep van hun kind).
Dit ziet u terug in de hieronder genoemde aantallen.
45,3 % van de ouders / gezinnen hebben hun stem laten horen; bedankt daarvoor!
1. Op de vraag welke reden(en) u belangrijk vindt m.b.t. een schoolreis / schoolkamp heeft u
als volgt geantwoord: (er waren meerdere antwoorden mogelijk)
Het moet leuk zijn
29 x
56,8 %
Het moet leerzaam zijn
10 x
19,6 %
Het moet sociale meerwaarde hebben
10 x
19,6 %
Anders, nl ....
Hier werd "betaalbaarheid" aangegeven
2x
3,9 %
Overigens werd "betaalbaarheid" meerdere keren genoemd bij o.a. de suggesties.

2. Op de vraag of uw voorkeur uitgaat naar een schoolreis of schoolkamp heeft u als volgt
geantwoord:
Groep 3-4:

Groep 5-6:

Groep 7-8:

16 x graag op kamp (61,5 %)
5 x maakt niet uit (19,2 %)
5 x liever schoolreis (19,2 %)

18 x graag op kamp (69,2 %)
4 x maakt niet uit (15,4 %)
2 x liever schoolreis (7,7%)
2 x notitie "1 nacht op kamp"
(7,7 %)

21 x graag op kamp (80,8 %)
4 x maakt niet uit (15,4 %)
1 x liever schoolreis (3,8 %)

3. Op de vraag wat een schoolkamp van 1 nacht mag kosten, heeft u als volgt geantwoord:
Tussen de 25 en 40 euro (ouderhulp nodig)
Tussen de 40 en 55 euro (all - in, weinig ouderhulp nodig)
Notitie "maakt niet uit"

24 x (85,7 %)
2 x (7,1 %)
2 x (7,1 %)

4. Op de vraag wat een schoolkamp van 2 nachten mag kosten, heeft u als volgt
geantwoord:
Tussen de 40 en 55 euro (ouderhulp nodig)
Tussen de 55 en 65 euro (all - in, weinig ouderhulp nodig)
Notitie "maakt niet uit"
Notitie "beide bedragen te duur"

22 x (78,6 %)
4 x (14,3 %)
1 x (3,6 %)
1 x (3,6 %)

5. Op de vraag wat een schoolreisje mag kosten, heeft u als volgt geantwoord:
Tussen de 10 en 20 euro (bos, goedkope speeltuin e.d.)
Tussen de 20 en 30 euro (binnenspeeltuin, musea e.d.)
Tussen de 30 en 40 euro (dierentuin, pretpark e.d.)
Notitie "hangt af van de groep, kleuters hebben genoeg aan
een speeltuin".
Notitie "groep 1-4 maximaal 20 euro, groep 5-8 maximaal
35 euro"

12 x (41,4 %)
9 x (31,0 %)
6 x (20,7 %)
1 x (3,4 %)
1 x (3,4 %)

6. Op de vraag of u gebruik zou maken van de mogelijkheid tot gespreid betalen, heeft u als
volgt geantwoord:
Ja
Misschien
Nee

5x
8x
16 x

17,2 %
27,6 %
55,1 %

7. Op de vraag of u bereid bent om mee te gaan op kamp of schoolreis, heeft u als volgt
geantwoord:
Ja
Misschien
Nee

23 x
4x
2x

79,3 %
13,8 %
6,9 %

8. Verder ontvingen wij de volgende opmerkingen, ervaringen en suggesties:


Financieel:
- Let op betaalbaarheid, zeker voor gezinnen met meerdere kinderen.
- Wellicht acties voeren per groep om de kampen mede mee te financieren.
- Meer tijd geven om de betaling te voldoen.

 Organisatorisch:
- Op tijd de datum aangeven van de kampen en de gewenste hoeveelheid ouderhulp
(i.v.m. vrij vragen op het werk).
- Bij jonge kinderen is meer ouderhulp harder nodig dan bij oudere kinderen.
- Graag voldoende begeleiding mee om o.a. de hygiëne te waarborgen (helpen met
douchen, bed opmaken, wc's schoonmaken etc.).
- Groep 7-8 liever niet laten shoppen; dit is niet leerzaam en sommigen vinden het niet
leuk.
- Wellicht is het een optie om met alle groepen in dezelfde week naar dezelfde locatie te
gaan.
 Ervaringen / visie:
- De kampen zijn uniek en geven de school een stukje identiteit.
- Samen eten, slapen of juist wakker blijven, bosspelen; dat kan alleen op een kamp
- De kampen vergeet je je hele leven niet meer!
- Ik heb zelf gezien hoezeer de kinderen genieten.
- Ik heb mij zorgen gemaakt om niks, het was super! (gr. 3 ouder).

Conclusies:




Het schoolreisje / schoolkamp moet vooral leuk zijn.
Groep 3 tot en met 8 blijven op schoolkamp gaan.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de accommodaties gaan zij apart of samen.
Een mogelijkheid is:
Groep 3-4: maandag en dinsdag
Groep 5-6: dinsdag en woensdag (waarbij zij i.p.v. 2 nachten, 1 nacht slapen)
Groep 7-8: woensdag t/m vrijdag
Hierop komt het team nog terug.




De kosten zo laag mogelijk houden (geen all-in accommodatie). Vereiste is echter wel
dat er voldoende ouderhulp is. Veiligheid en hygiëne moet voorop staan.
De mogelijkheid tot gespreid betalen gaan we opnieuw invoeren, ook al kiest het
merendeel van u daar niet voor.

Bedankt voor uw medewerking.
Het team van o.b.s. Het Palet.

