Op sneeuwklas
Wat is dat nou weer? Een sneeuwklas is een meerdaagse schoolreis (of GWP) van Vlaamse zesdeklassertjes naar een ver alpenland.1 Scholen kunnen ook bos-, zee- en heideklassen dichter bij huis organiseren,
maar de sneeuwklas is een wijdverbreide Vlaamse traditie.2 Het gemeentebestuur van Zaventem heeft
vorige week besloten de sneeuwklassen op openbare basisscholen af te schaffen.3 Ze werden onbetaalbaar, omdat de Vlaamse regering met ingang van dit schooljaar een 'maximumfactuur' heeft ingesteld:4
de school mag ouders gedurende de zes leerjaren van de basisschool niet meer dan 360 euro voor meerdaagse schoolreizen in rekening brengen. Ook niet in verkapte vorm door het heffen van een 'verplicht
vrijwillige' ouderbijdrage.
Er zijn Vlaamse basisscholen die ouders veel meer dan 360 euro voor de meerdaagse schoolreizen in
rekening brengen. Zijn dure trips dus voortaan verboden? Nee, zegt het Vlaamse ministerie in een boos
persbericht:5 dat kan nog steeds mits de school de kosten boven 360 euro voor iedere ouder bijpast. De
bekostiging van het basisonderwijs is onlangs verbeterd om scholen in staat te stellen dergelijke extra's uit
de lump-sum te financieren.
De maximumfactuur is ingesteld om de schoolkosten voor ouders in de hand te houden. Scholen
mogen niet langer financiële barrières opwerpen om kinderen die 'anders' zijn te weren. Zodoende wil
men de tweedeling tussen rijke- en armeluisscholen tegengaan. De maximumfactuur is dus een middel om
de segregatie tussen kansarme en kansrijke kinderen tegen te gaan. De Vlaamse regering wil niet dat minvermogende ouders zich bij hun schoolkeuze laten afschrikken door de prijs van meerdaagse schoolreizen
of door het vooruitzicht dat ze hun kinderen vanwege de prijs zullen moeten verbieden eraan deel te
nemen. Sommige leraren juichen dit gelijkekansenbeleid toe. Maar velen betreuren met weemoed dat de
sneeuwklassen nu vermoedelijk tot het verleden zullen behoren, ook al moesten minvermogende ouders
daar krom voor liggen.6
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