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Actualiteitsvraag van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De eerste echte meertalige basisschool 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

In Bruzz lezen we vandaag dat de Pistacheschool, op dit moment verspreid over twee 

bassischolen aan de Lambermontlaan in Schaarbeek en het Daillyplein in Brussel-Stad, in de 

toekomst zal gevestigd zijn in een nieuw gebouw op de voormalige Pacheco-site. Go! 

Scholengroep Brussel heeft de Pistacheschool overgenomen en het project van 23,3 miljoen 

euro – goed voor een kinderdagverblijf, basisschool en secundaire school – wordt gefinancierd 

door de VGC. Vanaf het voorjaar 2022 verhuizen de leerlingen tijdelijk naar het leegstaand 

gebouw van de vroegere GO! basisschool Carolus Magnus op het Jambline de Meux plein in 

Schaarbeek. 

 

De Pistacheschool werd opgericht in 2011 en drie jaar later erkend door de Vlaamse 

Gemeenschap. Net zoals in vele andere scholen is het aantal inschrijvingen er de laatste jaren 

sterk toegenomen. Over het capaciteitstekort en de inschrijvingsproblematiek in het 

Nederlandstalig onderwijs zullen we het straks hebben. In ieder geval zijn we werheugd dat er 

voor het project en dus voor de leerkrachten, leerlingen en ouders een definitieve oplossing is 

gevonden. 

 

In het artikel kondigt u deze investering ook aan als Brussels minister voor de Promotie van 

Meertaligheid. U spreekt van en ik citeer “de eerste echt meertalige basisschool” en u hoopt dat 

er de komende jaren “nog veel zulke scholen zullen volgen”.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Kunt u duidelijk maken hoe het pedagogisch project van deze ‘eerste echte meertalige 

basisschool’ zal ingevuld worden? Over hoeveel talen gaat het? Wordt er een vorm van 

immersie gegeven? Is dit afgetoetst met Vlaanderen? 

- Heeft de VGC nog plannen voor andere ‘echte meertalige basisscholen’? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 


