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Scheppersinstituut hebben we
het voorbije jaar de schoolstraten
kunnen uittesten en dat bleek een
succes. We zijn er dan ook van
overtuigd dat het definitief invoe-
ren van de schoolstraten de vei-
ligste optie is voor de schoolgaan-
de kinderen in de buurt, ook na
de werken.” 

Vertraging bij werken
Op piekmomenten tijdens de

ochtend- en avondspits is het voor
autoverkeer verboden om de
schoolstraten in te rijden. ’s Och-
tends is dat tussen 8 en 8.50u. In
de namiddag geldt de maatregel
vanaf 15.15u op maandag, dins-
dag en donderdag en vanaf
14.45u op vrijdag. Telkens tot
16.40u. Op woensdag zijn de stra-
ten dan weer afgesloten van
11.30 tot 12.30u. Het was de be-
doeling dat de werken aan de
kleuterschool deze zomer afge-
rond zouden zijn. Maar er werd
vertraging opgelopen, waardoor
de einddatum wellicht pas eind
2018 zal zijn. (svds)

Geen autoverkeer toegelaten tijdens piekmomenten

Schoolstraten in centrum 
dan toch definitief

De schoolstraten in de Thaborst-
raat, de Nieuwe Beggaarden-
straat ’t Veer, Dobbelhuizen en de
Arme-Clarenstraat werden vorig
jaar in het leven geroepen naar
aanleiding van de werken aan de
kleuterschool van het Scheppers-
instituut. In eerste instantie zou
de maatregel teruggedraaid
worden wanneer de werken
afgelopen waren, maar het stads-
bestuur besliste nu om de school-
straten permanent in te voeren. 

“Door de vele scholen die er
dicht bij elkaar liggen, was er in
de omgeving van de Thaborstraat
sinds lang een moeilijke situatie
tijdens de ochtend- en avond-
spits”, legt schepen van Mobiliteit
Marina De Bie (Groen) uit. “Door
de werfsituatie aan het

De schoolstraten die werden 
ingevoerd in de Thaborstraat en 
de omliggende straten in het 
centrum van Mechelen krijgen 
een definitief karakter. Dat houdt 
in dat autoverkeer de straat niet 
in mag tijdens de piekmomenten.
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Nieuwe directeur voor 
GO! Basisschool Tovertuin 

WILLEBROEK Vanessa Adriany (links) is de nieuwe directeur van GO!
Basisschool Tovertuin. Ze neemt de fakkel over van Karine Eyckmans, die
coördinerend directeur basisonderwijs van GO! scholengroep Rivieren-
land wordt. Vanessa Adriany was tien jaar leerkracht in GO! Basisschool
’t Krekeltje in Boom, vooraleer zorgcoördinator en aspirant-directeur te
worden in de De Blokkendoos in Aartselaar. “Wat mij onmiddellijk opviel
in GO! Basisschool Tovertuin is de warme en gezellige sfeer die er heerst.
De perfecte context om kinderen te leren samenleven en hen voor te
bereiden op de maatschappij van morgen”, vertelt ze. Karine Eyckmans
zegt met veel goesting aan haar nieuwe job als coördinerend directeur
voor het basisonderwijs te beginnen. (jb)
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staande woningen die specifiek
geschikt zijn voor deze leeftijds-
groep. Voor ouderen is er een
grote nood aan dergelijke wonin-
gen en het zou zonde zijn om die
toe te wijzen aan jongere gezin-
nen”, legt schepen van Huisves-
ting Joris De Pauw (N-VA) uit. 

“Doordat deze woningen speci-
aal ingericht zijn om te voldoen
aan de behoeften van 65-plus-
sers en daarbovenop vaak recent
aangepast en gerenoveerd zijn,

zorgen we ervoor dat senioren
langer zelfstandig kunnen wo-
nen. Daarbij kunnen we deze
personen, die soms in een maat-
schappelijk moeilijke positie zit-
ten, aan de correcte sociale huis-
vesting helpen”, vult schepen
van Seniorenbeleid Servaas De
Vries (Samen Anders) aan. 

Veertien woningen
Door de goedkeuring van het

lokaal toewijzingsreglement

zullen de Duffelse Volkswonin-
gen voor veertien woningen
kunnen afwijken van de normale
rangorde en kan er dus voorrang
gegeven worden aan 65-plus-
sers. 

“Dat betekent natuurlijk niet
dat het voor jongere gezinnen
moeilijker zal worden om aan
een sociale woning te geraken.
Sint-Katelijne-Waver beschikt
over een mix aan verschillende
types van sociale huisvestingen

“Met deze goedgekeurde maat-
regel willen we de kwetsbare
groep van 65-plussers voorrang
geven bij de verhuur van be-

Het gemeentebestuur van Sint-
Katelijne-Waver heeft een eerste 
lokaal toewijzingsreglement 
goedgekeurd. “Daardoor krijgen 
65-plussers voorrang bij de 
verhuur van veertien woningen 
van de Volkswoningen van 
Duffel”, klinkt het.

65-plussers krijgen voorrang bij huur sociale woningen
SINT-KATELIJNE-WAVER 

waarbij de verschillende doel-
groepen terecht kunnen. We zor-
gen er nu gewoon voor dat de
juiste mensen in de juiste woning
terechtkomen. Het initiatief past
volledig in het huisvestingsbe-
leid dat we vanuit de gemeente
willen voeren en we gaan ervan
uit dat de  Volkswoningen van
Duffel dit toewijzingsreglement
op korte termijn gaan implemen-
teren”, verduidelijkt schepen De
Pauw. (rouy)

we dat ze er veel sneller mee weg
waren en de taal beter begrepen.
Dat gaf me het idee voor een uit-
wisseling tussen leraars. Zo
konden we elkaars manier van
werken beter begrijpen.” 

Uniek project
“Toen de directie ons dit voorstel-
de, zijn we meteen enthousiast
mee in het project gestapt”,
zeggen Laurie Dubourg en Evy
Witters. “Wij kunnen er als leer-
kracht veel van opsteken, maar
ook voor de kinderen is dit een
belangrijke ervaring. Zij kunnen
een eerste keer kennismaken met
hoe het is in het middelbaar, waar
er bijvoorbeeld meer zelfstandig-
heid verwacht wordt. Er is al veel
begeleiding in het eerste middel-
baar, maar nu kunnen we echt
een brug slaan. Dat maakt de stap
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Aparte leraar Frans 
in zesde leerjaar

Ursulinen wil overstap naar secundair makkelijker maken

De overstap van het zesde leerjaar
naar het eerste middelbaar is voor
veel leerlingen erg groot. Dat
merkten ze ook in de Ursulinen in
Mechelen. Om daar iets aan te
doen zullen Laurie Dubourg en
Evy Witters, twee leerkrachten
Frans uit het secundair onderwijs,
zes uur per week les geven aan de
leerlingen in het vijfde en zesde
leerjaar. Priscilla Verschueren
ruilt haar klas in het zesde
leerjaar dan weer voor de vakken
godsdienst en geschiedenis in het
eerste middelbaar. 
“Vorig jaar deed een leerkracht
Frans uit het middelbaar een
alternatieve stage in mijn klas”,
vertelt Priscilla Verschueren.
“Zoals in het middelbaar gewoon
is, gaf hij de volledige les in het
Frans. Voor veel kinderen was dat
in het begin een serieuze shock,
maar na verloop van tijd merkten

De eerste dagen van het nieuwe 
schooljaar zijn altijd spannend, 
maar voor enkele leerkrachten 
van Ursulinen Mechelen is dat 
nog iets meer het geval. De 
school start met een uniek 
uitwisselingsproject tussen le-
raars van het lager en secundair 
onderwijs.

aan het einde van het schooljaar
een stuk minder groot.” 
De uitwisseling is uniek. “Voor
zover ik weet hebben er nog geen
andere scholen zo’n uitwisse-
lingsproject op poten gezet”, zegt
Sven Van Grembergen, directeur
van de basisschool van Ursulinen.
“Na afloop van het schooljaar zul-
len we alles grondig evalueren,
maar het is wel onze hoop om het
verder uit te kunnen breiden de
komende jaren. We zijn er rots-
vast van overtuigd dat het een
win-winsituatie is voor alle partij-
en. We kozen ook bewust voor
Frans als eerste vak voor dit pro-
ject. We merkten dat op dat vlak
de overstap naar het secundair
het moeilijkst verliep.” 
De lessen Frans zullen er voor
Jade (10) en Nora (11) uit 6B dus
iets anders uitzien dit jaar. “Vorig
jaar kregen we al Frans, maar dan
van de leerkracht die ons ook alle
andere vakken gaf. Door nu een
aparte leerkracht voor Frans te
hebben, verwachten we wel dat
we de taal beter en sneller zullen
leren. We hebben al kort kennis-
gemaakt en voorlopig zijn ze heel
lief. Hopelijk blijft dat zo.”
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De leerkrachten bij het zesde leerjaar. “Voorlopig zijn ze heel lief”, klinkt het bij de leerlingen. FOTO SVDS

Priscilla Verschueren
Zesde leerjaar Ursulinen

‘‘In het begin is 
het een schok, 
maar later zijn 
leerlingen sneller 
met de taal weg.’’


