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Officiële inhuldiging van nieuwbouw en sportvelden basisschool De Esdoorn op
vrijdag 30 september 2016, Bankstraat 29 in Hombeek.
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Basisschool De Esdoorn onderging een ware metamorfose. De school kreeg
een nieuw sportveld, nieuwe polyvalente zaal, zeven extra klassen, volledig
uitgeruste keukenruimte, nieuw sanitair blok, een heuse tribune op de
speelplaats en nieuwe touchscreens en tablets in de klassen. “Na
maandenlang zwoegen is het nu tijd voor een klein feestje. Op vrijdag 30
september om 19 uur, huldigen we alle nieuwigheden officieel in met een hapje
en een drankje” zegt Guido Slachmuylders, directeur van basisschool De
Esdoorn.
Op de officiële inhuldiging is iedereen aanwezig die zijn stempel op de metamorfose
van de school heeft gedrukt. “De stad Mechelen zal vertegenwoordigd zijn. De stad
heeft immers ons nieuwbouwproject in overleg met de andere onderwijsnetten
ingediend bij de Vlaamse overheid. Hierdoor konden we de grote bouwkosten
financieren met capaciteitsmiddelen van de Vlaamse overheid. Het oudercomité
maakte de aankoop van onder meer het sportveld mogelijk. Dankzij een spaarzaam
beleid hebben wij als school zelf de kosten van de tribunebouw, de nieuwe
touchscreens en tablets kunnen financieren”, zegt Guido Slachmuylders.
De school kreeg een nieuwe polyvalente ruimte, 7 nieuwe klassen, een volledig
uitgeruste keukenruimte en een sanitair blok. De uitbreiding is nodig om de
leerlingengroei van basisschool De Esdoorn op te vangen. De indeling van de school
werd eveneens herschikt. Het leidde onder meer tot de verhuis van 17 van de 22
klassen. Deze klassen kregen allemaal een nieuwe bestemming, zowel in het
bestaande als in het nieuwe schoolgebouw.
“Een ingrijpend werk. Gelukkig konden we bij het verhuizen van al deze klassen
rekenen op de hulp van een 80-tal ouders. Hun vrijwillige inzet zegt iets over de
goede sfeer op onze school. Ik ben enorm fier op de ouders en hun engagement.
Eerder maakte het oudercomité ook al de aankoop van een interactieve speelboog
mogelijk, die op de speelplaats staat”, zegt de directeur.
Basisschool De Esdoorn telt vandaag 506 leerlingen.
Voor de journalisten:
U bent welkom op vrijdag 30 september om 19u op de officiële inhuldiging waarop diverse sprekers kort het woord nemen. Maar
u kunt ook eerder die dag langskomen voor een rondleiding, mits verwittiging op voorhand. Bel voor een afspraak naar Guido
Slachmuylders, tel. 015 41 45 03 of 0498/30.51.10
Basisschool De Esdoorn is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.800 leerlingen, 6.000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van
Hoof. Voor meer info: www.sgr5.be

