
Application de l'article 51bis du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 
Question orale de G. VERSTRAETEN, Conseiller communal, relative aux "écoles d'été". 
 

 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
 
Om een eventuele leerachterstand weg te werken, is het goed en noodzakelijk dat leerlingen 
in juli of augustus bijgespijkerd worden tijdens een zomerschool, een leertraject op maat 
gecombineerd aan amusement en ontspanning. Onder impuls van de Vlaamse regering 
worden ook dit jaar heel wat zomerscholen georganiseerd. Hopelijk gebeurt dit ook in ons 
gemeentelijk onderwijs. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoeveel zomerscholen heeft de gemeente vorig jaar georganiseerd? Kunt u een 
overzicht geven, respectievelijk voor het Nederlandstalig en Franstalig gemeentelijk 
onderwijs? 

- Hoeveel zomerscholen worden er dit jaar georganiseerd? Kunt u een overzicht geven, 
respectievelijk voor het Nederlandstalig en Franstalig gemeentelijk onderwijs? 

- Met welke partners wordt hiervoor samengewerkt? Is er ook overleg met scholen van 
andere onderwijsnetten? 

 
 
Mevrouw de schepen ROEX geeft lezing van het volgende antwoord: 
Madame l’Échevine ROEX donne lecture de la réponse suivante : 
 
Tijdens de zomer van 2020 organiseerde de dienst onderwijs een zomerschool in GBS 
“Goede Lucht”. Tijdens de zomer van 2021 zal de dienst onderwijs twee zomerscholen 
organiseren: een in GBS “Goede Lucht” en een in GFS “De Beverboom”. 
Er is ondersteuning vanuit het “Onderwijscentrum Brussel”. “Goede Lucht” zal deze zomer 
normaliter samenwerken met “MOEV” (bewegen) voor het namiddaggedeelte. Wij stellen 
onze expertise zoals kennis van de mogelijke partners ter beschikking van andere netten, 
vorig jaar organiseerden we ook een uitwisseling. Dit jaar neemt het “OCB” die rol op zich. 
Extra elementen van antwoord: 
Tijdens de reguliere opvang en speelpleinen hebben we extra aandacht voor het 
spelenderwijs leren van Nederlands. Animatoren en partners worden ondersteund om 
taalrijke activiteiten aan te bieden. 
De zomerscholen staan enkel open voor leerlingen van de eigen school. Dit is volgens ons 
nodig om het gewenste effect te bereiken. Leerlingen worden door de school geselecteerd 
en worden bijgespijkerd door leerkrachten van de eigen school. 
Langs Franstalige kant worden geen zomerscholen georganiseerd omdat er geen subsidies 
voor voorzien zijn, maar de schoolgebouwen worden opengesteld voor vzw’s zoals « Echec 
à l’Echec » om remediëringslessen en ondersteuning te geven tijdens de schoolvakanties. 


