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Scholen en klassenfeestjes 
 
Uitsluiting is een probleem in Nederland. Door een eenvoudige maatregel kan een 
schrijnende vormen van uitsluiting: nooit uitgenodigd worden op een verjaardagsfeestje, 
voorkomen worden. Het klassenfeestje! Dit is een verjaardagsfeestje van een of liefst 
meerdere jarigen waarvoor alle kinderen uit de klas worden uitgenodigd. Als in elke klas 
eens per jaar een paar kinderen zo’n verjaardagsfeestje organiseren zijn er geen kinderen 
meer in Nederland die nooit worden uitgenodigd.  
 
Als school hoef heb je hier in principe nauwelijks bemoeienis mee. In overleg met een aantal 
leerkrachten zijn we tot de volgende mogelijke acties van school gekomen:  
 

• Besteed aandacht aan het fenomeen klassenfeestje door een stukje in de 
nieuwsbrief, schoolsite, - krant of – gids op te nemen. Bijvoorbeeld: 

  
Klassenfeestjes, een feestje voor de hele klas  
 
Het leidt tot verdriet, woede en spanningen: kinderen die nooit worden 
uitgenodigd voor een kinderfeestje. Als elk schooljaar in elke basisschoolklas in 
Nederland één jarige alle kinderen van de klas uitnodigt voor het 
verjaardagsfeestje, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een 
verjaardagsfeestje hebben! En verdwijnt deze manier van uitsluiting.  
 
Maar is dat niet heel duur? Dat valt erg mee, een klassenfeestje met eenvoudige 
spellen en hapjes is vaak goedkoper dan een klein feestje naar bijvoorbeeld een 
pretpark of bioscoop. Zeker als je het met meerdere kinderen (en dus ouders) 
organiseert is het een stuk goedkoper, minder tijdrovend en leuker! In sommige 
gemeenten zijn gratis locaties voor het geven van klassenfeestjes. Kijk voor meer 
informatie op www.klassenfeestjes.nl. 
 
Het idee van een klassenfeestje is in Zweden ontstaan en in 2016 in Nederland 
geïntroduceerd door Laura Batstra (Rijksuniversiteit Groningen en 
Hanzehogeschool Groningen). De Stichting Kinderpostzegels zag het wel zitten 
en ondersteunt het project financieel. Dat heeft geleid tot een ‘gratis draaiboek 
klassenfeestjes’. Met dit draaiboek is het organiseren van een klassenfeestje 
gemakkelijk en is het feestje bijna gegarandeerd een succes. 
 
Wil je een klassenfeestje geven of wil je meer informatie neem contact op met 
<naam ouder of leerkracht>. Ga je een klassenfeestje geven, vertel het even aan 
de leerkracht van je kind, zodat die er in de klas wat aandacht aan kan geven. 

 
 

• Wijs ouders waarvan je denkt dat ze hier voor openstaan, of waarvan je denkt dat 
het goed zou zijn voor hun kind, op het bestaan van klassenfeestjes. Voor 
kinderen die net nieuw zijn in de klas, of die (dreigen) buitengesloten te worden 
kan dit een goede manier zijn om de klas beter te leren kennen. 

• Vraag aan ouders als ze een klassenfeestje organiseren om dit even te melden en 
besteed er in de klas even aandacht aan. Vooraf en na het feestje. Hoewel dat 
laatste meestal vanzelf al door de kinderen wordt gedaan.  
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• Misschien kan de klassenouder geld (1 of 2 euro per persoon raden wij aan) 
inzamelen en daar één groot cadeau voor kopen. Hiermee voorkom je dat een 
kind overstelpt wordt met cadeautjes en – zeker als er meerdere jarigen zijn – het 
voor sommige kinderen financieel niet haalbaar is om cadeautjes te geven.  

• Het beleid bij het uitdelen van uitnodigingen is zeker een punt om even bij stil te 
staan. Mogen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes in de klas worden 
uitgedeeld? Ook als niet iedereen wordt gevraagd? Dat kan dus extra pijnlijk zijn 
voor sommige kinderen. Wij raden aan om hierin een strikt beleid te voeren: 
uitnodigingen mogen niet in de klas worden uitgedeeld, tenzij de hele klas wordt 
uitgenodigd. Voor een klassenfeestje dus! 

 
 
p.s. De realisatie van Klassenfeestjes in geheel Nederland wordt sinds 2017 
ondersteund door de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderlijk Onderwijsgilde, 
Gemeente Groningen, Gemeente Noardeast-Fryslân en Gemeente Dantumadiel. Het 
project wordt geleid door prof. dr. Laura Batstra. Meer informatie over 
klassenfeestjes: www.klassenfeestjes.nl   
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