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Basisschool krijgt extra
containerklassen

	
  

De basisschool van Kraainem krijg tegen de
krokusvakantie extra containerklassen om het
toenemend aantal leerlingen op te vangen. De
Nederlandstalige eenheidslijst Open vraagt om
snel werk te maken van een nieuwe vleugel,
maar het gemeentebestuur wil daar haar tijd
voor nemen.
DIETER DE BEUS
KRAAINEM De gemeentelijke basisschool van Kraainem
(GBS Kraainem) leeft weer helemaal op. De voorbije jaren was
er heel wat onenigheid over de
toekomst van de Nederlandstalige school.
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VÉRONIQUE CAPRASSE
burgemeester
Kraainem

Het is nu belangrijk
om ervoor te zorgen
dat kinderen in goede
omstandigheden les
krijgen
‘Het gemeentebestuur wilde het
aantal klassen en leerlingen geleidelijk aan afbouwen’, zegt Luk

Van Biesen van de Nederlandstalige eenheidslijst Open. ‘Het
bestuur kwam gelukkig terug op
deze beslissing en ondertussen
zit het aantal leerlingen in de lift.
In die mate zelfs dat er extra
containerklassen nodig zijn om
het stijgend aantal leerlingen op
te vangen. Die werden ondertussen gelukkig goed gekeurd.’

Nieuwe vleugel
Toch is Open niet helemaal tevreden met de gang van zaken.
‘Het is goed dat er extra containers komen, maar dat is onvoldoende. Containers zijn een tijdelijke oplossing, de school heeft
nood aan een nieuwe vleugel.
Mogelijk bovenop het bestaande
gebouw. De fundering is sterk

genoeg en zo wordt ook de groene omgeving behouden. Maar
het gemeentebestuur talmt in dit
dossier. We vragen al meer dan
een jaar voor die nieuwbouw,
maar er komt geen schot in de
zaak. Het bestuur beloofde dat in
de volgende legislatuur te realiseren. Zij zag het vermoedelijk
niet zitten om in het jaar van de
verkiezingen naar buiten te komen met een Franstalig project.
Hopelijk komt het bestuur nu
haar woord na.’
De directie van het GBS Kraainem verwees ons meteen door
naar het gemeentebestuur.
Waarnemend burgemeester Véronique Caprasse (FDF) bevestigt de komst van extra containerklassen. ‘Het is nu vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat
alle kinderen in goede omstandigheden les kunnen volgen.
Daarom hebben we beslist om

Open wil snel nieuwbouw,
gemeentebestuur wacht af

Open wil dat de containerklassen snel vervangen worden
door een nieuwe vleugel. Foto: ddl
extra containers te laten installeren. Die zullen geplaatst worden tijdens de krokusvakantie.
We bekijken ook de realisatie
van een nieuwe vleugel voor de
school. Dat zal voor volgend jaar

zijn. Dan zullen we de verschillende opties bekijken en
een dossier laten opstellen.
Momenteel is het nog te vroeg
om te spreken over de concrete invulling van dit project.’
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Leerlingen, directie, gemeentebestuur en een afvaardiging
van Belfius tonen de nieuwe serre. Foto: kms

Belfius schenkt serre aan
stedelijke school Oase
VILVOORDE In aanwezigheid van een delegatie van
Belfius bank en het gemeentebestuur werd de serre van
de stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs
Oase plechtig ingehuldigd. De
serre werd aan de school geschonken door Belfius en
draagt bij tot de verwezenlijking van de visie van de
school.
‘Deze gift past uitstekend in
het karakter van deze nieuwe
school gelegen in misschien
wel het meest landelijke gedeelte van Vilvoorde’, aldus
burgemeester Marc Van Asch
(CD&V).
De kinderen plantten er on-

dertussen al bloembollen aan.
‘Op een speelse en leerrijke
manier zullen de leerlingen
hier zomer en winter in een
groene omgeving kunnen werken. Ze zijn supergemotiveerd om hier aan de slag te
gaan’, aldus de begeleidende
leerkrachten Annick en Eric.
Belfius zaakvoerder Peter
Moons hoopt in de toekomst
nog meer mee te werken aan
dergelijke projecten. ‘We willen als bankinstelling meer
betrokken worden door maatschappelijk iets te doen. Dit is
de eerste aanzet. Op dit ogenblik delen we in heel wat
voetballende jeugdploegen
ook voetbalshirts uit.’ (kms)

  
                 
               
                  
        

    

                         

