
Informatieve vraag van raadslid Nahima Lanjri betreffende fusie scholen Te Boelaerpark  - 

28/02/2012.   

  

Raadslid Lanjri : In het Te Boelaerpark zullen de drie bestaande stedelijke scholen gefusioneerd 

worden tot een campus. Met de oprichting van deze campus komt er een einde aan de problematiek 

van de inschrijving in kleuter en lager en wordt er op die manier ook een grote, warme en leuke  

buurtschool gecreëerd. Er heerst heel wat ongerustheid bij een deel ouders van de scholen in het Te 

Boelaerpark over de fusie van de verschillende scholen tot campus ‘De Vlinderboom’ en de 

automatische doorstroming van de leerlingen van kleuter naar lager. Er werd naar verluidt op een te 

snelle en ietwat ongelukkige manier gecommuniceerd zodat er bij sommige ouders de indruk leeft 

dat er een aantal dingen moesten geforceerd worden zonder voorafgaande inspraak.  Is de fusie 

definitief?  Zullen er voor de ouders nog inspraakmomenten worden voorzien?  Hoe zal de fusie in de 

praktijk verlopen? Kan de schepen een toelichting geven bij deze gang van zaken?  

  

Schepen Voorhamme   

De plannen en beslissingen met betrekking tot de huidige autonome kleuterschool ’t Klavertje en de 

twee bestaande autonome lagere scholen, de Arthurschool en de Parkschool, die allemaal gelegen 

zijn aan het Te Boelaerpark kaderen in de belangrijke beleidskeuze van het Stedelijk Onderwijs om in 

de komende schooljaren de verschillende autonome kleuter- en lagere scholen op te nemen in 

volledige basisscholen. Op die manier willen we vermijden dat kinderen na drie à vier jaar 

kleuterscholen opnieuw op zoek moeten naar een plaats in een lagere school. Met deze operatie 

willen we er tegelijk voor zorgen dat de capaciteit van kleuter- en lager onderwijs uitbreiden én beter 

bij elkaar aansluiten.    

  

Ik heb de communicatie hierrond van nabij opgevolgd en ben het er niet mee eens dat hier fouten  

zijn gemaakt.  In nauw overleg met de ouders wordt de basisschool gesplitst over twee gebouwen. In 

het ene  gebouw komt het 1
ste

  en 2
de

  leerjaar van het lager onderwijs en in het andere gebouw 

hebben we dan het 3
de

 , 4
de

 , 5
de

  en 6
de

  leerjaar. In beide gebouwen zitten ook kleuters. Op die 

manier is er geen sprake meer van de autonome  kleuter en lagere school. Ook creëert men op die 

manier vier parallelle stromen naast elkaar.  De school krijgt de naam “de Vlinderboom”.  

  

Ook op andere sites gaat dit systeem versneld worden toegepast. Op die manier wordt het 

capaciteitstekort en de doorstromingsproblematiek aangepakt. Frank Noten, directeur stedelijk 

onderwijs Het stedelijk onderwijs wil de doorstroom garanderen. Zo kan voor de 2,5 jarigen reeds de 

lagere school gekozen worden vanaf inschrijving omdat het in dezelfde school is. De communicatie is 

verlopen tussen 2 oudergroepen samen met een externe begeleider en de ouderkoepel van het 

officieel gesubsidieerd onderwijs (KOOGO). Zij hebben alles besproken en aangepakt.  

  

Raadslid Lanjri  

Twijfelt aan de oplossing. Is er bijkomende capaciteit gecreëerd want anders is het een herschikking.  

Hoe is de communicatie verlopen.  

  

 

 

 



Schepen Voorhamme   

Het is geen capaciteitsoefening. Er is wel een kleine winst. Het is meer een herschikking. De 

autonome kleuter en lagere scholen worden basisscholen. Dit moet het probleem van het  vinden 

van een school beperken of zelfs wegwerken.  

 

Raadslid Pooters  

Dit is eigenlijk het wegwerken van de problemen met CAR.  

  

Schepen Voorhamme   

Dit is een verkeerde conclusie. De schaarste van de schoolcapaciteit heeft CAR doen ontstaan.  

Anders hadden we regelrecht gevechten aan de school.  De ruime keuze is weg.  

   

Voorzitter Caroline Drieghe sluit de vergadering. 


