Extra middelen voor Gentse scholen om
leerachterstand weg te werken

Omdat heel wat leerlingen door de coronacrisis leerachterstand dreigen op te
lopen, maakt de Stad Gent 1 miljoen euro vrij voor 'extra handen' in de Gentse
scholen. Scholen kunnen deze middelen inzetten voor extra ondersteuning binnen
én buiten de lesuren. Ze bepalen zelf hun aanpak.

Verdeling van de middelen

De extra middelen zijn beschikbaar voor scholen in het basis- en het secundair onderwijs, en
komen bovenop de acties die nu al lopen, zoals het inzetten van vrijwilligers wanneer
leerkrachten thuis in quarantaine zitten. Deze bijkomende middelen zullen door de scholen
ingezet worden om extra mensen aan te werven: leerkrachten, maar ook logopedisten of
ergotherapeuten. Deze groep zal in samenwerking met de Stad Gent aangevuld worden met
stagiairs, interimarissen, vrijwilligers en bredeschool-organisaties.
Het perspectief van de leerlingen staat centraal, met extra aandacht voor de
overgangsmomenten - zoals de overgang van basis- naar secundair onderwijs - omdat dit
sleutelmomenten zijn in een schoolcarrières. De extra ondersteuning op de scholen zal ingezet
worden om de leerachterstand weg te werken. Dit zal onder andere gebeuren door meer
differentiatie, het inzetten van meerdere leerkrachten voor 1 klas, het maken van kleinere
klasgroepen, het organiseren van individuele leerbegeleiding en het versterken van
studieondersteuning. Scholen bepalen zelf hun aanpak.

'De coronacrisis treft het onderwijs heel hard, Gent investeerde reeds 2,2
miljoen in concrete ondersteuning. We geloven dat we hiermee het verschil
maken voor de leerlingen. Mijn hoop is dat we kunnen voorkomen dat
leerlingen ten onrechte geheroriënteerd worden of blijven zitten eind dit
schooljaar omwille van corona.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs
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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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