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Voor het eerst scholenwandelingen in alle
Gentse wijken

Om een geïnformeerde keuze te kunnen maken, krijgen ouders straks weer de

kans om via een scholenwandeling de scholen in hun buurt beter te leren kennen.

Voor het eerst kan dat in alle Gentse wijken, van Zwijnaarde tot de kanaaldorpen.

Inschrijven kan vanaf nu.

In januari en februari 2022 krijgen ouders zoals elk jaar weer de kans om scholen in hun buurt

te bezoeken, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Het stadsproject

'School in je buurt' zorgt voor 30 verschillende scholenwandelingen. In totaal kunnen ouders 94

scholen bezoeken.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/410308


Voor het eerst staan er bovendien scholenwandelingen op het programma in alle 25 Gentse

wijken, want ook rond de Watersportbaan, in Macharius-Heirnis en in het Prinsenhof kunnen

ouders scholen bezoeken via een wandeling, net zoals in Drongen, Sint-Denijs-Westrem,

Wondelgem, Zwijnaarde en de Gentse kanaaldorpen.

Deze wandelingen verbinden niet alleen ouders met de scholen in de buurt,
maar brengen mensen dichter bij elkaar en laten ouders kennismaken met
scholen waar ze anders niet zouden komen. Naar de lagere school kunnen
gaan in je vertrouwde omgeving is belangrijk. We kiezen er dus voor om de
kennismaking laagdrempelig te organiseren.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 

Inschrijven voor de scholenwandelingen is nodig en kan online via schoolinjebuurt.gent.be of

via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. Op de website vinden ouders ook een interactieve

kaart met meer informatie over de Gentse scholen. Tijdens de wandelingen worden de geldende

coronamaatregelen gevolgd. Updates hierover komen op de website.  

Contact

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

mail sofie.redele@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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