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Schoten 

b Sinds de sluiting van het Gel-
melenbad in 2005, moeten basis-
scholen met hun leerlingen meer
afstand afleggen om te gaan
zwemmen. Het nieuwe zwembad
Sportoase Elshout, dat Schoten
samen met Brasschaat en Sport-
oase bouwde, ligt namelijk in

gaan hen wel flink steunen om
onze gezamenlijke ambitie, meer
kinderen naar het zwembad krij-
gen, waar te maken”, aldus sche-
pen Iefke Hendrickx, die het dos-
sier  op het droge kreeg. 

Dat leidde tot een nieuw subsi-
diereglement dat de gemeente-
raad vorige week goedkeurde. Dit
schooljaar wordt een proefjaar
met een fikse verhoging van de
gemeentelijke toelage: 1,5 euro
per zwembeurt meer, van een hal-
ve naar twee euro dus. De ge-
meente heeft hiervoor 35.000 eu-
ro uitgetrokken. 

“We streven ernaar om het aan-
tal zwembeurten bij de zowat
2.600 kinderen van onze lagere
scholen op te drijven van 20.000

zwembeurten zoals nu naar
27.000”, aldus Iefke Hendrickx.
“De scholen kunnen daarom al-
leen aanspraak maken op de ver-
hoogde toelage als ze een engage-
mentsverklaring ondertekenen.
Daarin onderschrijven ze dat ze
ofwel de kleuters uit de derde
kleuterklas minstens één semes-
ter naar het zwembad nemen, of-
wel dat ze het hele schooljaar
door tweewekelijks gaan zwem-
men ofwel dat ze in extra begelei-
ding voorzien naast de turnleer-
kracht en de gewone redders van
Sportoase. Alle drie deze doel-
stellingen verwezenlijken mag
natuurlijk ook.” 

“Prima maatregel”, reageert Piet
Bellens van Sint-Eduardus in de

wijk Deuzeld, één van de scholen
die het verst verwijderd ligt van
het zwembad. Gisteren gingen
‘zijn’ 160 leerlingen van de hogere
leerjaren in twee shiften zwem-
men, met de bus. “Wij voldoen
aan de drie voorwaarden. Water-
gewenning en zwemmen vinden
we belangrijk. Om in Brasschaat
te geraken, huren we al enkele ja-
ren een bus bij De Polder. Het is
goed nieuws dat de gemeente die
kostprijs nu voor haar rekening
neemt. We betalen Sportoase
voor extra begeleiding. We zijn
een school met een zeer gemengd
publiek. Niet alle schoolfacturen
raken tijdig betaald. Dit betekent
een sterke stimulans.”

De gemeente voert een
verhoging door van
de toelage voor
scholen die zwemmen

stimuleren. “Zij krijgen twee 
euro per zwembeurt, dus vier 
keer meer dan vroeger. 
Daarmee kunnen ze bussen 
inleggen”, zegt schepen van 
Gelijke Kansen Iefke 
Hendrickx (NVA).

Gemeente trekt steun voor schoolzwemmen op met 1,5 euro en mikt op 27.000 zwembeurten
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“Alle kinderen naar het zwembad”

IEFKE HENDRICKX
Gelijke Kansen

‘‘De gemeente
heeft voor het
nieuwe 

subsidiereglement 
35.000 euro opzijgezet.’’

Meester Chris Deben kan goed fietsen, maar als hij met zijn leerlingen van de SintEduardusschool naar het zwembad in Brasschaat gaat, neemt hij de bus. FOTO JAN AUMAN
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buurgemeente Brasschaat. Zon-
der de bus geraken ze er niet,
maar het inleggen van busvervoer
is een kostelijke aangelegenheid.
De scholen klopten aan bij de ge-
meente met de vraag of zij dat
busvervoer niet kan organiseren.
“Maar praktisch blijkt het veel ef-
ficiënter dat de scholen dat trans-
port in eigen regie houden. We

b Bedoeling was gedurende een
project met één groot team aan
iets groots te werken. De Leerex-
pert is een school voor leerlingen
met een matige of ernstige beper-
king. Het bedrijf Clics dat geves-
tigd is in Wuustwezel, stelde de

duizenden blokjes ter beschik-
king. Behalve een tapijt van zes
op vijfentwintig meter maakten
de leerlingen ook nog twee grote
en vier kleine robots. Het tapijt
komt terecht in het Shopping
Center in Genk. Het stelt een on-
derwaterdoolhof en hinkelpad
voor. 

“We streefden met dit project
een aantal doelen na. Op een
speelse manier konden we afspra-
ken maken voor de rest van het
schooljaar. De week gold ook een
beetje als een kennismaking.
Maar we wilden vooral als één
groot team samenwerken, zonder

Zestig leerlingen van De 
Leerexpert in het Peerdsbos 
stelden trots een tapijt voor 
dat bestaat uit 93.000 blokjes 
Clics. De leerlingen werkten 
er met heel de school een 
hele maand aan.

Leerexpert klikt 93.000 blokjes in elkaar 

“Onze handen doen 
er nog pijn van”
Brasschaat 

onderscheid van leeftijd. Ieder-
een werd betrokken bij deze spe-
ciale uitdaging”, legt directeur
Thomas Lambrechts uit. 

“Onze leerlingen hebben vaak
een laag zelfbeeld. Daarom beslo-
ten we daar dit schooljaar speci-
aal op in te zetten. Deze project-
week past hier perfect in. De
schoolreglementen werden inge-
oefend met een groot memory-
spel en we hielden een toernooi 
waarbij onze leerlingen leerden
om te verliezen”, voegt leerling-
begeleider Eva Smet er nog aan
toe.

De Leerexpert zit nu een jaar in
de gebouwen van Kindervreugd
in het Peerdsbos. De oprichting
was nodig omdat er in Deurne 
plaats te weinig was. De leerlin-
gen worden dagelijks met de bus
opgehaald en weer naar huis ge-
bracht. Ze volgen opleidingen in
groenonderhoud, verpakking, 
bandwerk en zo meer. (jbr)

Eva Smet (achteraan derde van links) met enkele collega’s en 
leerlingen van De Leerexpert op het tapijt. FOTO JAN BRYS




