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Afspraken Het Schoolbeest 
 

Binnenkort komen wij met Het Schoolbeest op bezoek in jullie school. Goede 
afspraken maken goede vrienden, vandaar dit document. Onze medewerker zal jullie 
dit document overhandigen tijdens het kennismakingsgesprek. De afspraken 
hieronder zijn van essentieel belang voor de goede werking van ons project.  

1. Algemeen  

Wij bieden een workshop van ongeveer 90 minuten aan per groep op dinsdag en donderdag. Aan een workshop 
kunnen 15 kinderen deelnemen, bij kleuters beperken we dit tot 10 kinderen. Een workshop kost voor Antwerpse 
scholen vanaf januari 2016: 

 

 €35/groep voor kinderen uit de lagere school 

 €25/groep kleuters 
 

Er wordt geen kilometervergoeding aangerekend. Scholen buiten Antwerpen kunnen een vrijblijvende offerte 
aanvragen.  
We plannen steeds een kennismakingsgesprek in tijdens welke er verder praktische afspraken gemaakt worden. 
We bespreken dan o.a. de ingeplande lesdagen, welk lokaal we ter beschikking hebben, de lestijden, betaling van 
de workshops, etc. 
 

2. Aan de school 

We vragen om 1 aanspreekpersoon in de school. Dit om verwarring te voorkomen en duidelijke afspraken te 

kunnen maken. 

 De persoon verzorgt de afspraken tussen de school en Het Schoolbeest.  

 De persoon is aanwezig bij het kennismakingsgesprek. 

 Hij/zij is ook verantwoordelijk voor een goed lokaal. Dit houdt in dat het lokaal groot genoeg is (zie 
4.Opstelling lokaal) en het lokaal vrij is wanneer Het Schoolbeest het lesmateriaal opstelt en de 
workshop geeft. 

 De persoon in kwestie brengt de betrokken leerkrachten van de school op de hoogte van onze 
komst én de gemaakte afspraken rond de lessen. 

 
3. Ruimte 

De ruimte waarin de sessie plaats vindt, moet van die aard zijn dat 

 er voldoende afstand kan zijn tussen de kinderen en de honden (minimum 3m) 

 er zitplaatsen voor de kinderen zijn 

 er mogelijkheid is om de hond(en) aan te lijnen (sportraam, zware tafel, etc)  

 er mogelijkheid is om het lokaal af te sluiten ter bescherming van ons educatief materiaal 
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Het is belangrijk dat deze ruimte geen lokaal is waar veel doorgang is. Dit om de rust van de honden en zo ook 
de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen.  

Wij brengen een bordje mee ter kennisgeving van onze aanwezigheid om aan de deur van het lokaal te hangen.  

Wanneer het leslokaal tijdens de middag voor andere doeleinden gebruikt wordt, dan vragen wij het betreffende 
lokaal ten laatste 10 minuten voor start van de les (13u40) te ontruimen, zodat er voldoende tijd is om het lokaal 
klaar te maken voor de namiddagles. Hou er ook rekening mee dat wij ook na de les nog even tijd nodig hebben 
om alles aan de kant te zetten. Op die manier worden onnodige vertragingen vermeden. Ook is het in dit geval fijn 
als wij in een andere, rustige ruimte kunnen verblijven met de honden tot 13u30. 

Opgelet: voor de workshop rond werkhonden (politie-of assistentiehond) maken we gebruik van filmpjes. We 
hebben hiervoor een smartbord/projector en verlengkabel nodig.  

4. Opstelling van lokaal 

Tenzij anders afgesproken, gebeurt de opstelling door Het Stadsbeest. We zullen dan ook ongeveer een 20 
minuten op voorhand aanwezig zijn om alles klaar te zetten en onze honden al te laten wennen aan de ruimte. 

5. Klasgroep 

Wanneer de doelgroep kleuters betreft, hanteren we een maximum van 10 kinderen per sessie. Bij een lagere 
school is dit 15. Door de groepen beperkt te houden kunnen de kinderen bij oefeningen sneller en meer aan bod 
komen zodat het interactiever en leerzamer wordt. Ook voor de rust van de honden is dit belangrijk. 

Wij vragen om de beperking van groepen te respecteren, gezien de les en het educatief materiaal aangepast 

wordt naargelang de leeftijd van de kinderen. 

Wij verlangen bij elke sessie de aanwezigheid van minstens 1 leerkracht, die de rust in de klasgroep bewaart en 
eventuele bange kindjes ondersteunt, zodat de les veilig en vlot kan verlopen. 

6. Aankomst op de school 

We zijn minstens 20 minuten voor start van de les aanwezig op school. Die tijd hebben we nodig om rustig de 

hond(en) even rond te laten lopen in het lokaal waar de les gegeven zal worden. We kunnen dan ook rustig de 
beschikbare ruimte naar wens indelen en onze spullen uitpakken. Tijdens de voorbereiding van de les is het dan 
ook belangrijk dat er geen kinderen aanwezig zijn in het leslokaal.  

7. Honden in de school 

Voordat de les begint, wachten de leerlingen buiten aan de deur en krijgen ze een aantal richtlijnen mee. De 
honden die in de lessen gebruikt worden, zijn getest op hun sociale gedrag. Toch willen we aandacht besteden 
aan een veilige situatie voor de honden en kinderen. 

Als we met de honden in de school zijn, willen we vragen dat de leerkrachten mee bewaken dat de kinderen niet 
krijsen, de honden niet achterna lopen, de honden absoluut niet aaien/aanraken of insluiten. Uiteraard grijpt onze 
pedagogisch medewerker ook in indien deze te ernstig verstoord wordt.  

Theoretische informatie over honden en praktische oefeningen (individueel of in groep) wisselen elkaar af. 
Kinderen die niet wensen deel te nemen aan een oefening, worden daarin gerespecteerd. Ze worden wel 
aangemoedigd maar tot niets verplicht.  

8. Timing 

De sessies worden gegeven op dinsdag en donderdag, met een workshop in de voormiddag en een workshop in 
de namiddag. Er is wel de mogelijkheid om 2 lesgevers te ontvangen die gedurende de dag op dezelfde 
momenten de workshops geven. Bij voorkeur wordt er dubbel les gegeven op dinsdag. 
Tenzij anders afgesproken, begint een voormiddagsessie om 10.40u en duurt tot ongeveer 12.10u. Een 
namiddagsessie begint om 13.40u en duurt tot ongeveer 15.10u.* 
 
Wij vragen de afgesproken lestijden te respecteren. Bij zware uitloop van de lessen (vanaf 15 minuten), kan 

de medewerker van Het Stadsbeest beslissen de afgesproken les te annuleren.  
De duur van onze lessen is namelijk nauwkeurig afgestemd op de leeftijdsgroep. Een onvoorziene inkorting van 
onze lessen kan dan ook gepaard gaan met het verloren gaan van waardevolle oefeningen en informatie.  
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* Let op: Dit zijn de beginuren van workshop, dus zonder de 20 minuten gerekend om alles klaar te zetten en de 
honden te laten wennen aan de ruimte! (zie 4.Opstelling van lokaal) 

 
9. Einde van de les en opvolging 

 
Er wordt een evaluatieformulier aan de leerkracht gegeven en ingevuld terug meegenomen. Eventuele verdere 

feedback achteraf kan steeds via mail of telefoon, of direct na de workshop.  
 

We bezorgen de leerkracht direct na de les of via e-mail een brief aan de ouders. We vragen om deze aan de 
ouders van de betrokken kinderen te bezorgen na onze les. Zo zijn zij ook op de hoogte van wat hun kind heeft 
geleerd om dit verder te helpen ondersteunen in de praktijk. 

 

10. Beeldmateriaal 

Geregeld maken wij foto’s of filmpjes voor onze website, nieuwsbrief of anders promomateriaal.  

Graag willen wij van tevoren weten welke afspraken de school heeft met de ouders over het fotograferen van de 
kinderen op school. Op die manier kunnen wij dezelfde afspraken respecteren.  
 
Er mogen tijdens de les foto’s genomen worden door de begeleidende leerkracht. Als die foto’s op Facebook of 
Instagram gepost worden, kan dat met #schoolbeest en #stadsbeest!   
 

11. Afmelden/aanwezigheid 

Bij ziekte of onvoorziene annulering van de sessie, gelieve dan ten laatste de lesdag zelf tussen 8u en 8u30 
Het Stadsbeest te verwittigen! Indien de school dit niet respecteert, zal de kostprijs van de op die dag 

ingeplande lessen aangerekend worden, alsook de kilometervergoeding. 

Het Stadsbeest verwittigt de school ten laatste de lesdag zelf tussen 8u-8u30 wanneer de les door onvoorziene 
omstandigheden niet kan doorgaan (ziekte hond, vrijwilliger, lesgever; etc). Bij overmacht verwittigen we de 
school zo snel mogelijk. 

12. Afgesproken lesdagen 

Afgesproken lesdagen (en bijhorend ingeplande klas, aantal lln/klas): 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

* les – en pauzetijden (aanpassing lesuren Het Stadsbeest nodig?) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Het Stadsbeest 
Klamperstraat 36 
2060 Antwerpen 

School: 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Vertegenwoordigd door: ……………………… 
Handtekening en datum: 
 
 
 

Vertegenwoordigd door: ……………………… 
Handtekening en datum: 
 
 

 

Indien er nog vragen zijn, kan u steeds contact met Het Schoolbeest opnemen. Tot binnenkort! 

Joke Wouters, Liesbeth Brasseur, Laurie Simoen  Joke Decru  
Verantwoordelijken Schoolbeest     Verantwoordelijke Het Stadsbeest 
 

Het Stadsbeest – Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen - www.hetstadsbeest.be  - info@stadsbeest.be – 03/272.52.59  

http://www.hetstadsbeest.be/
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