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School kiezen? Élke Gentse basisschool stelt
vanaf 2021 deuren open voor ouders

De Stad Gent voorziet extra budget voor de wijkwandelingen ‘School in je buurt’.

Nu zijn er zo’n 60 basisscholen die straks de deuren openzetten voor ouders uit de

buurt, vanaf volgend schooljaar zijn dat alle 105 Gentse basisscholen. De

wijkwandelingen moeten ouders helpen bij een schoolkeuze voor hun kind.

19de-eeuwse gordel

De inschrijvingen voor de wijkwandelingen van ‘School in je buurt’ starten dit jaar op 3

december 2019. Dankzij die wandelingen kunnen ouders tijdens de lesuren kennismaken met

hun buurtscholen om zo een overwogen keuze te kunnen maken voor de inschrijving van hun

kind. De wandelingen worden dit jaar voornamelijk georganiseerd in de 19de-eeuwse gordel,

waar veel jonge gezinnen wonen. De aanmeldingsperiode voor het basisonderwijs staat voor het

schooljaar 2020/2021 gepland in maart.
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'Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We willen jonge
ouders hierbij helpen door ze de weg te wijzen naar hun buurtscholen en door
de werking van de scholen ter plaatse toe te lichten.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Meerwaarde van de buurtschool

Het doel van de wijkwandelingen is tweeledig. Enerzijds ouders overtuigen van de meerwaarde

van een keuze voor een school in eigen wijk, anderzijds zorgen dat de leerlingen in de school

ook de buurt weerspiegelen.   Onderwijscentrum Gent gelooft in de meerwaarde van een

sociaal-cultureel gemengde buurtschool. Onderzoek wijst uit dat kinderen die zich ontwikkelen

in een diverse samenleving op veel vlakken meer leren.

Extra budget

Vorig jaar namen meer dan 850 ouders, in ongeveer 60 scholen in 15 Gentse wijken, deel aan de

wijkwandelingen. Dat aantal stijgt elk jaar. Het stadsbestuur is dan ook meer dan overtuigd van

de waarde van het initiatief en heeft ervoor gekozen om het project een extra budget toe te

kennen. Daardoor zullen vanaf volgend schooljaar (voor de wijkwandelingen in 2021) alle

Gentse basisscholen deel uitmaken van de wijkwandelingen en dus te bezoeken zijn.

Inschrijven voor een wandeling kan vanaf dinsdag 3 december via schoolinjebuurt.gent.be.

Daar is ook alle info te vinden over de specifieke data per wijk. Geen internet? Schrijf dan in

via Gentinfo op 09 210 10 10.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Wietske Vos, Onderwijscentrum Gent (communicatie), gsm 0486 489 145, e-mail

wietske.vos@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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