
Overeenkomst bij het organiseren van leefweken 

Dit charter heeft als doel een kader te schepen voor leefweken, zodat er een goede verstandhouding 

is tussen jeugdbewegingen enerzijds en scholen anderzijds over wat kan. 

Wat is een leefweek? Week waarin leden van een jeugdbeweging samen met hun leiding in hun 

jeugdlokaal verblijven, koken, studeren en activiteiten doen.  

Voorwaarden: 

- Beperking in tijd en leeftijdsgroepen 

o Beperk het aantal leefweken en de leeftijdscategorie: In Waregem zijn verschillende 

jeugdbewegingen die een leefweek organiseren. Deze op elkaar afstemmen is heel 

moeilijk. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat binnen een jeugdbeweging 

verschillende groepen een leefweek hebben.  

De leefweek blijft beperkt tot de oudste leeftijdsgroep. Zo blijft het unieke karakter 

bewaard. Daarnaast kan de week gezien worden als kans in het omgaan met 

verantwoordelijkheid. 

o Plan leefweken ook in op het correcte moment doorheen het jaar. Blok-en 

examenperiodes zijn hierbij uitgesloten. 

 

- Opdrachten:  

o Tijdens de leefweek organiseer je geen opdrachten die school belasten: 

Schoolwerking, leerkrachten en opvoeders kunnen niet belast worden met 

opdrachten vanuit de jeugdbeweging. Ook de leden voeren geen opdrachten uit op 

school. De grens schoolwerking en vrije tijd blijft bewaard. 

 

- Kledij en materiaal 

o De school beslist over de kledingvoorschriften binnen de schoolmuren.  

o In uniform naar school gaan kan dus enkel als dit is toegelaten door de school. 

o Leerlingen zorgen ook dat ze het nodige materiaal (rugzak, schrijfgerief en boeken) 

mee hebben naar school. Naast leefweek is het ook een gewone schoolweek. 

 

- Alcoholgebruik en schoolwerk 

o Alcoholgebruik: Binnen de leefweek wordt gelet op alcoholgebruik. Als er gedronken 

wordt, gebeurt dat met mate. Ook hier herinneren we eraan dat het om een gewone 

schoolweek gaat. Zowel verantwoordelijke leiding als leden zien erop toe dat 

leerlingen niet dronken op school aankomen. 

o Schoolwerk en hobby’s: Binnen de leefweek is tijd en ruimte voorzien om te 

studeren. Het is de bedoeling dat leden schoolwerk maken zoals ze dat thuis zouden 

doen. Daarnaast wordt er ook op toegezien dat leden blijven deelnemen aan hun 

georganiseerde hobby’s (vb. sportclub, muziekschool) zoals ze dat normaal zouden 

doen. 

 


