
Datum van de indiening : 27 november 2019 

Vraag om uitleg vanwege de heer Gilles Verstraeten aan Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw  

Onderwerp: De sluiting van basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem 

 

 

Geacht collegelid, 

Pas vorig jaar opende Sint-Agatha-Berchem een nieuwe lagere school, De Knapzak, om meer 

plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs te voorzien. Voorlopig in containerklassen, tot de 

gemeente een grond zou aankopen. Maandag verscheen het bericht dat de gemeente niet de 

middelen heeft voor de financiering van het geplande schoolgebouw. Door deze beslissing 

moeten de 36 kinderen van basisschool De Knapzak de rest van hun schoolcarrière in de 

containerklassen doorbrengen. Bovendien kan er nog maar één extra eerste leerjaar starten. 

Vanaf die nieuwe lichting uitzwaait in juni 2027, moet de school definitief de deuren sluiten. 

De gemeente zegt dat het alles heeft gedaan om de sluiting te vermijden en spreekt van een 

nijpend geldtekort. Tegelijkertijd horen we dat er recent wel een stuk grond is gekocht voor een 

toekomstige Franstalige secundaire school, waar nog geen concrete plannen voor zijn.  

Men kan zich serieuze vragen stellen of het hier dus gaat om een louter financieel probleem, 

dan wel dat het gaat om een georchestreerde pesterij. Het is namelijk onbegrijpelijk dat in een 

dossier dat al zo lang aansleept geen oplossing werd gevonden, en dat een school die nog maar 

een jaar bezig is nu al zou moeten ophouden te bestaan. Meneer Riguelle beweert echter dat het 

Nederlandstalig vrij onderwijs in Berchem de op deze manier misgelopen capaciteit zal 

opvangen. Ouders, leerkrachten, directie en de lokale Nederlandstalige politiek voelen zich 

allemaal in snelheid genomen door deze beslissing. 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Is de VGC betrokken bij dit dossier? 

- Zo ja, heeft de VGC dit dossier tot nu toe mee gefinancierd? Heeft de VGC mee 

gezocht naar een locatie voor een permanente vestiging van de school? 

- Heeft de VGC contact genomen met het gemeentebestuur? 

- Volgt de VGC dit dossier verder op om alsnog een oplossing te zoeken? 

- Wat kan u mij zeggen over de lopende dossiers capaciteitsuitbreiding in Sint-Agatha-

Berchem 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 


