
Freinetschool De Loods viert twintigjarig bestaan
met 'Back-to-school Festival'

Freinetschool De Loods bestaat twintig jaar, en dat wordt bij de start van het
nieuwe schooljaar gevierd. De leerlingen mogen op 1 september 2017 het nieuwe
schooljaar op gang fluiten met het Back-to-school Festival. Op twintig jaar tijd
evolueerde de school tot een volwaardige freinetbasisschool met zo’n 120
leerlingen.

Festival als aftrap van het nieuwe schooljaar

Op vertoon van hun toegangstickets, die ze eerder al in de brievenbus kregen, krijgen de
leerlingen van Freinetschool De Loods 's ochtends toegang tot het festival. Na de voor
festivals gebruikelijke securitycontroles zullen kinderen en ouders op de festivalweide
kunnen genieten van een dj-set, een hapje, een drankje enzovoort. De feestelijke start, in
aanwezigheid van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere, is de aanzet van een heus
feestjaar op De Loods. Naar aanleiding van het twintigjarige jubileum zal de school rond
elke twintigste van de maand dan ook een speciale activiteit organiseren.



Van 1997 tot nu: de groei van een volwaardige
Freinetbasisschool

Omdat de vroegere lagere school in de Patrijsstraat midden de jaren 90 slechts twaalf
leerlingen telde, sloot ze op 1 september 1996 haar deuren. Na een jaar
renoveren startte op 1 september 1997 Freinetschool de Loods (officiële opening 15 mei
1998) met een nieuwe ploeg en een nieuw pedagogisch project. Het doel was om
vernieuwend onderwijs aan te bieden aan een gemengd publiek. 

Tijdens het eerste jaar bestond de school uit twee kleuterklassen, een klas voor de
eerste graad en een ligplaatskleuterklas voor schipperskinderen (De Boei). Er werden dat
eerste jaar 42 kleuters en veertien lagereschoolkinderen ingeschreven. Bij de uitbreiding
van de school met een tweede en derde graad, verdween de kleuterklas voor
schipperskinderen. De school is intussen uitgebouwd tot een volwaardige
Freinetbasisschool met 120 leerlingen.

'De Stad Gent staat bekend voor zijn groot aantal methodescholen. Dat maakt het
Gentse onderwijs ook uniek. Gent telt maar liefst 13 Freinetscholen. Twee nieuwe
scholen, Het Tandwiel en De Tovertuin, zijn in opbouw, om zo tegemoet te komen
aan de vele geïnteresseerde ouders.  

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

'We willen een Freinetschool zijn waar ouders, kinderen en personeel samen
school maken. We willen een groene school zijn waar kinderen leren door
ervaringen via projectonderwijs. We willen dat kinderen hun talenten kunnen
ontdekken en ontwikkelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.'

— Petra Rousseau, directie De Loods

Vier directeurs en twee echte 'twintigjarigen'

Doorheen de jaren kwamen tal van nieuwe leerkrachten het team versterken en zochten
anderen nieuwe horizonten op. Vier verschillende directeurs hebben de school in
tussentijd onder hun hoede gehad. De school telt in haar rangen ook twee medewerkers
die twintig jaar lang trouw op post zijn gebleven: Tamira De Bilde (leerkracht derde en
vierde leerjaar) en Anne Dessein (STIBO). Voor hen is het dus écht twintig jaar De
Loods.

Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Petra Rosseau, Directeur Freinetschool De Loods, tel. 09 251 06 61, mail
deloods.dir@stad.gent
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