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Verhuis gemeentelijke basisschool Kameleon 

naar Curo-Hall afgerond

Nadat de leerlingen van de lagere school op 1 september al hun intrek namen in de nieuwe 

school in het gebouw van de Curo-Hall, zijn ook de kleuters deze week aan de beurt. De verhuis 

van de gemeentelijke basisschool Kameleon kwam er op initiatief van schepen van 

Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex en geniet de steun van Anderlechts burgemeester Eric 

Tomas en het voltallige schepencollege. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de dienst 

Gemeentegebouwen, onder de bevoegdheid van schepen Fatiha El Ikdimi.

Naast bijkomende plaatsen, zet de gemeente sterk in op kwalitatief onderwijs en daarom werd er 

beslist om de leerlingen van basisschool Kameleon een nieuwe locatie aan te bieden, namelijk het 

historische gebouw van de Curo-Hall. Op de nieuwe locatie werden 4 kleuterklassen en 6 lagere 

klassen ingericht, samen met een leraarskamer, een polyvalent lokaal, een refter en 3 bureaus. 

Hiervoor werden 7 klaslokalen en 1 toiletruimte gerenoveerd. In alle klassen werd nieuwe 

elektriciteit gelegd, samen met nieuwe plafonds en vloerbekleding. De lokalen kregen ook een 

likje verf en er werden digiborden geïnstalleerd. Ook de toiletten zijn vernieuwd en voor de 

kleuters werden er modulaire klassen geplaatst. Een groot deel van het werk werd uitgevoerd 

door de Wijkenregie.

Verder staan er nog een aantal renovatiewerken op de planning. Zo is het de bedoeling om op 

korte termijn zowel het dak als de conciërgewoning te vernieuwen, terwijl er op middellange 

termijn een renovatiedossier voor de rest van het gebouw bestaat met een subsidie van het 
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Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg Agion, voor 3,8 miljoen euro.

Schepen van Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: “we zijn zeer 

tevreden dat we de leerlingen een nieuw en stimulerend kader kunnen bieden. De keuze voor de 

Curo-Hall ligt eigenlijk best voor de hand, aangezien het lange tijd een school is geweest en op 

wandelafstand van de huidige school ligt. Zeker dit laatste is belangrijk, zodat er voor de ouders en 

kinderen weinig verandert wat de verplaatsing betreft.”

U bent welkom op de inhuldiging van de nieuwe Kameleonschool. 

Afspraak op donderdag 9 november vanaf 8u45 aan de Curo-Hall: Ropsy Chaudronstraat 7

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht 

via 02 558 09 91
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