
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
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 met amusement en ontspanning. Onder impuls van de Vlaamse
regering werden ook dit  jaar heel wat zomerscholen georganiseerd. Ook in Anderlecht
zouden  er  zomerklassen  doorgaan,  meer  bepaald  in  de  gemeentelijke  basisscholen
“Goede  Lucht”,  net  zoals  vorig  jaar,  en  “De  Beverboom”,  met  ondersteuning  van  het
“Onderwijscentrum  Brussel”.  Ik  hoorde  van  Brussels  minister  van  Nederlandstalig
onderwijs, Sven Gatz, dat deze zomerscholen uiteindelijk niet zijn doorgegaan.
Hoe dan ook is dit een enorm spijtige zaak. Zeker in Brussel zijn zomerscholen welkom en
noodzakelijk. Door de lange sluiting van de scholen, kan geen les volgen in de zomer voor
bepaalde leerlingen dramatische gevolgen hebben. Veel leerlingen uit het Nederlandstalig
onderwijs  in  Brussel  komen  tijdens  de  zomer  immers  nauwelijks  in  contact  met  het
Nederlands. Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:
Waarom zijn de twee zomerscholen niet doorgegaan?
Wat weten we over het profiel  van de leerlingen die zich aangemeld hadden? Zijn het
dezelfde leerlingen als vorig jaar die opnieuw naar de zomerschool Goede Lucht wilden
gaan? Hebben deze leerlingen bij het begin van het nieuwe schooljaar op een of andere
manier extra ondersteuning gekregen? Hartelijk dank voor uw antwoorden!

Mevrouw de Schepen ROEX geeft lezing van het volgende antwoord.
Madame l’Echevine ROEX donne lecture de la réponse suivante :
In  onze  gemeentelijke  basisscholen  “Goede  Lucht”  en  “De  Beverboom”  waar  we  wel
zomerscholen organiseren, zowel op administratief als op organisatorisch vlak, werd er
gestart  met de voorbereiding. Kort voor de zomervakantie werden beide zomerscholen
helaas geannuleerd. In “De Beverboom” kwam dit door het pechvallen van één van de
personeelsleden  die  zou  instaan  voor  de  organisatie  van  de  zomerschool.  De  twee
overgebleven organisatoren gaven aan dat de organisatie te zwaar was voor 2 personen
en er werd geen vervanger gevonden.
De personeelsleden van de gemeentelijke basisschool “Goede Lucht” haakte af omdat
duidelijkheid over het contract en de verloning te lang uitbleef. Bij het informeren van het
departement “Onderwijs en Vorming” van de Vlaamse overheid hierover wezen we op de
ondervonden moeilijkheden.  Zo was de periode tussen de oproep en de start  van de
zomerscholen erg kort om in een drukke periode de nodige voorbereidingen te kunnen
treffen. In het bijzonder was het erg lang wachten op een ondertekend besluit  van de
Vlaamse  regering  met,  voor  ons,  de  noodzakelijke  officiële  subsidietoekenning.  De
Vlaamse overheid zou de zomerscholen verder kunnen vergemakkelijken door zelf in te
staan voor de verloning van het personeel van zomerscholen, zoals ze dat ook doet voor
het onderwijspersoneel tijdens het schooljaar. Dat zou heel veel onduidelijkheid over het
statuut van de leerkrachten die werken in de zomerscholen ook wegnemen. De kinderen
werden geselecteerd voor de zomerscholen door het leerkrachtenteam, de ouders konden
dan beslissen of ze hun kind inschreven of niet, dit resulteerde in een mix van leerlingen
die al hadden deelgenomen aan de zomerschool 2020 en nieuwe leerlingen.
Nadien  werden  aan  alle  ouders  alternatieve  opvang  aangeboden  voor  hun  kind.  De
leerlingen  die  in  aanmerking  kwamen,  krijgen net  als  andere  leerlingen  die  dat  nodig
hebben tijdens het schooljaar, de nodige ondersteuning in een aangepast zorgtraject. We
willen  heel  graag  zomerscholen  en  wensen  ook  de  druk  op  leerkrachten  haalbaar  te
houden. Er zijn op dit moment meer dan 240 openstaande uren in onze gemeentelijke
scholen, dat stemt overeen met meer dan 10 leerkrachten die ontbreken. Het lijkt haar
prioritair  daar eerst  en oplossing voor te vinden. Daarnaast is zij  ook voorstander van



kortere zomervakanties, zoals de Franstaligen al beslist hebben, maar de bal ligt in de
kamp van uw partij.

G. VERSTRAETEN voegt toe de bal ligt niet alleen in de kamp van zijn partij. Hij denkt dat
de onderwijsminister Ben Weyts, op dat vlak gezegd heeft, dat hij er open voor stond om
die  discussie  aan  te  gaan,  maar  op  het  moment  dat  de  Franse  Gemeenschap  heeft
ingevoerd, dat dat gewoon moeilijk haalbaar was om ook snel ook te doen. Omdat dat
toch een serieuze aanpassing vraagt. Hij heeft ook gehoord vanwege Sven Gatz dat er
een zekere “moeheid” is in het onderwijs met al wat ze door het “Coronavirus” hebben
meegemaakt, zoals opengaan en terug sluiten, afstandsonderwijs, constant veranderende
regels. Dat maakt het natuurlijk niet evident, en hij begrijpt voor “De Beverboom” dat het
wegvallen van een personeelslid, de situatie moeilijk maakte. Hij stelt zich de vraag of het
“Onderwijscentrum Brussel”  niet  daarbij  kon  helpen?  Maar,  dat  is  misschien  ook  niet
meteen  hun  taak.  In  ieder  geval,  deelt  hij  haar  bezorgdheid  mee  over  het
leerkrachtentekort in Brussel en ook trouwens in Vlaanderen. Hij is alleszins blij te horen
dat de ambitie er nog altijd is om tegen de volgende zomer, zomerscholen te organiseren.
Sven Gatz heeft ook toegekend dat het misschien wat tekort dag is geweest dit jaar, en
dat  men vermoedelijk  zal  kijken om er volgend jaar vroeger  bij  te  zijn  met de oproep
daarvoor te lanceren. Hij hoopt dat men in 2022 in “De Beverboom” en in “Goede Lucht”
misschien  wel  zomerscholen  kunnen  organiseren  en  wie  weet,  ook  in  andere
gemeentelijke basisscholen.


