Persbericht
12.06.2017

School in de Ivo Cornelisstraat lag acht jaar geleden volledig in de as, maar staat
vandaag sterker dan ooit. Officiële opening van de nieuwbouw op vrijdag 16 juni om
19.00 uur

BUURTSCHOOL DE ABEEL HERREZEN IN PRACHTIGE
NIEUWBOUW
De verslagenheid was groot, toen in 2008 het wijkschooltje in de Ivo
Cornelisstraat volledig afbrandde. “Maar achteraf gezien was het de start van
een enorme solidariteitsgolf die onze school nog sterker heeft verankerd in de
buurt. Vandaag is het kleuterschooltje van toen uitgegroeid tot een grote
basisschool met tien klassen, eetzalen en speelplaatsen”, zegt Dirk Van
Steyvoort, directeur van GO! basisschool De Abeel.
GO! basisschool De Abeel is uitgegroeid tot een echte buurtschool. Het
leerlingenaantal neemt jaar na jaar toe. Vandaag telt de school 115 leerlingen die
schoollopen in een volledig nieuw schoolgebouw. De kleine kleuterschool van acht
jaar geleden is uitgegroeid tot een prominente buurtschool.
De nieuwbouw moest er komen ten gevolge van de brand die het oorspronkelijke
kleutergebouw in de as legde. Maar in plaats van alleen de kleuterafdeling te
herbouwen, besloot GO! scholengroep 5 (de groep waar basisschool De Abeel onder
valt), tot de bouw van een volledig nieuwe basisschool met kleuterklassen én lagere
schoolklassen tot en met het zesde leerjaar.
“Een bewuste keuze”, zegt Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO!
scholengroep 5.
“Basisschool De Abeel ligt in een kinderrijke buurt. Als scholengroep kiezen we voor
de uitbouw van buurtscholen. Zo ook in de Gandhi-wijk. Om ons beleid van sterke
buurtscholen waar te maken investeerden wij ruim 10 miljoen euro in
schoolinfrastructuur. Goed voor in totaal 49 klassen extra voor de GO!
basisschoolkinderen in Mechelen. We kiezen dus resoluut voor de creatie van sterke
buurtscholen. Basisschool De Abeel is daar een mooi voorbeeld van”, besluit Geert
Van Hoof, algemeen directeur van scholengroep 5.
Voor de journalist: Graag nodigen wij u uit op de officiële opening van de prachtige
nieuwe school: GO! basisschool De Abeel
Wanneer: vrijdag 16 juni 2017 om 19.00 uur. Waar: Ivo Cornelisstraat 2 in Mechelen
Voor meer informatie: Dirk Van Steyvoort, directeur van de basisscholen
Maurits Sabbe en de Abeel, tel: 015 20 51 79
GO! basisschool De Abeel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 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.

