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Gemeente Anderlecht wil volgend schooljaar starten met
Nederlandstalig Freinetonderwijs
De Anderlechtse gemeenteraad beslist op 28 september over het voorstel van het college
van burgemeester en schepenen om vanaf volgend schooljaar te starten met
Nederlandstalig Freinetonderwijs. Het zou gaan om een nieuwe school voor gemeentelijk
basisonderwijs op de site van de huidige school voor buitengewoon onderwijs Magnolia.
Indien de gemeenteraad het voorstel van het college van burgemeester en schepenen aanvaardt,
opent de gemeentelijke Freinetschool op 1 september 2018 haar deuren. In het eerste schooljaar
start men met een volledige kleuterschool en de eerste drie leerjaren van het lager onderwijs. De
gemeente Anderlecht creëert op deze manier 112 extra plaatsen in het Nederlandstalig
basisonderwijs.
Schepen van Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex licht de keuze voor Freinet toe: “We geloven
sterk in de pedagogie van Freinet. We merken bovendien dat er veel vraag is naar scholen waarin
een actieve eeoagoggie gehanteerd wordt. Daarnaast zou het gaan om de eerste Nederlandstalige
Freinetschool in Anderlecht en de eerste Neoerlanostalige gemeentelijke freinetschogogl in Brussel.
Zo bieden we de bevolking een ruimer ognoerwijsaanbogo. Iedereen met interesse in dit project zal
in de loop van dit schooljaar kunnen deelnemen aan infomomenten. ”

De Freinetschool zou starten op de site van de huidige gemeentelijke school voor buitengewoon

basisonderwijs Magnolia. Deze school biedt vandaag enkel het type 'basisaanbod' van het
buitengewoon onderwijs aan. In uitvoering van het M-decreet zullen de leerlingen van dit type
voortaan terechtkunnen in het reguliere basisonderwijs waar de nodige ondersteuning zal
geboden worden. Het stopzeten van BLO Magnolia maakt eveneens deel uit van de te nemen
gemeenteraadsbeslissing.
Schepen Elke Roex: “Samen met de ouders van de 50 leerlingen van BLO Magnolia wordt bekeken
waar deze kinderen volgend schooljaar het best terechtkunnen. In andere scholen in de omgeving
die het 'type basisaanbod' organiseren is ruim voldoende plaats. Gelet op de
capaciteitsproblematek in het reguliere basisonderwijs zou deze beslissing dan ook een
ratonalisering zijn. Ook voor de personeelsleden van de huidige school werd in constructef overleg
met de vakbonden naar oplossingen gezocht. Zij kunnen terecht in de nieuwe freinetschool, in een
van de zeven andere gemeentelijke basisscholen of in een andere scholengemeenschap.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht
via 02 558 09 91

