Intentieverklaring: Onderwijstoekomst deelgemeente Hulshout
Historiek
Op 1 september 1986 nam het schoolbestuur van de Gemeentelijke Basisschool Hulshout de lagere
school in Hulshout centrum over van het vrij onderwijs.
Zo ontstond er in Hulshout een situatie waarbij er enerzijds een Gemeentelijke Basisschool is met
twee vestigingsplaatsen: de vestiging Grote Baan waar er kleuter- en lager onderwijs wordt ingericht
en de vestiging Strepestraat waar er enkel lager onderwijs wordt ingericht. Anderzijds bleef er een
Vrije Kleuterschool in het centrum van Hulshout, De Toverdoos. De Toverdoos is een vestigingsplaats
van de Vrije Basisschool De Schatkist in Westmeerbeek. Deze verdeling en samenwerking heeft de
afgelopen jaren goed gewerkt.
Er zijn momenteel investeringsnoden aan de vestigingsplaats Grote Baan van de Gemeentelijke
Basisschool. Omwille van deze investeringsnoden heeft het gemeentebestuur beslist om haar
onderwijsaanbod te optimaliseren en een nieuwbouw te realiseren op één site waarin ook de
kinderopvang zal geïntegreerd worden. Hierdoor komen er twee kleuterscholen dichter bij elkaar te
liggen en ontstaat er mogelijk concurrentie tussen het aanbod van het vrij onderwijs en het
gemeentelijk onderwijs. Dit is niet wenselijk en naar de toekomst toe niet leefbaar. Ook het vrij
onderwijs dient dringend te investeren in de schoolgebouwen van De Schatkist in Westmeerbeek.
Dat doen en blijven investeren in de Vrije Kleuterschool De Toverdoos is niet haalbaar. Vanuit dit
alles is de intentie ontstaan om De Toverdoos over te dragen aan het schoolbestuur van de
Gemeentelijke Basisschool Hulshout. Met deze intentie om De Toverdoos over te dragen aan de
gemeente Hulshout, trachten de partijen een situatie te onderzoeken en te creëren die in de
toekomst goed kan werken. Om op lange termijn een degelijk en efficiënt onderwijsaanbod te
kunnen blijven bieden voor elk kind, dringt een beslissing zich vandaag op.

Doel
Beide partijen willen verder als partners in onderwijs de toekomst ingaan en de beide
onderwijsnetten versterken om zo voor ieder kind van Hulshout en Westmeerbeek het beste
onderwijs dicht bij huis te kunnen blijven voorzien. De partijen willen een duidelijke verdeling
creëren met in Hulshout gemeentelijk onderwijs (kleuter en lager) en in Westmeerbeek vrij
onderwijs (kleuter en lager) in te richten. De partijen willen aan elk kind en elke medewerker een
veilige en stabiele haven bieden waarin ieder zich goed en veilig voelt en zich volop kan ontplooien.

Hoe
Alle leerlingen en leerkrachten zullen de komende schooljaren op hun vertrouwde vestigingsplaats
kunnen blijven naar school gaan en werken. De gebouwen, erfpachten en leningen zullen worden
overgedragen aan de gemeente Hulshout. De vestigingsplaats De Toverdoos zal overgaan van de
Vrije Kleuterschool naar de Gemeentelijke Basisschool Hulshout.

Timing en af te leggen proces
Uiterlijk 1 september 2021. In die tussentijd willen wij een proces opzetten waarin alle participanten
hun inbreng kunnen doen en waaruit de beste oplossing naar voren kan komen.

Partijen
Schoolbestuur Anker vzw
Grote Baan 120
2235 Hulshout

Lokaal Bestuur Hulshout
Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

Bij vragen kan u terecht bij
Johan Tops
Bestuurder Schoolbestuur Anker vzw

Elien Bergmans
Schepen van Onderwijs

0479 95 85 40 (na 20u) of
topsjohn@hotmail.com

0498 22 43 22 of
elien.bergmans@hulshout.be

