
 
 

Nieuw project ‘School in zicht’ van start in Sint-Jans-Molenbeek 

Op zoek naar een school in Molenbeek? School in zicht helpt ouders bij hun schoolkeuze. 

Dit schooljaar gaat het project School in zicht van start in Molenbeek. Dankzij School in zicht kunnen ouders 

op een gemakkelijke manier kennis maken met de Nederlandstalige scholen uit hun buurt. Ze leren scholen 

kennen die voordien misschien nog niet op hun radar stonden, en ontmoeten andere gezinnen uit de buurt. 

Het is een voortzetting van het project Samen naar school in de buurt dat liep van 2008 tot 2014 op initiatief 

van schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Jef Van Damme: 

“Als schepen van Onderwijs heb ik veel aandacht voor sociale mix binnen ons onderwijs. Soms is er een 

onnodige angst bij ouders om hun kinderen in te schrijven in te homogene scholen. Door ouders samen te 

brengen en met hun eigen ogen de scholen te ontdekken, hopen we een dynamiek op gang te brengen om 

meer gemengde inschrijvingen te realiseren. De scholen in Molenbeek hebben meer dan genoeg troeven 

in huis.” 

School in zicht organiseert een Infoavond met Scholenmarkt op 31 januari 2023 en twee Openschooldagen 

op 7 en 9 februari 2023. Tijdens deze activiteiten leren ouders op een ongedwongen en vrijblijvende manier 

vijf Molenbeekse scholen beter kennen.  

“Een school kiezen is een spannend moment. Als ouder wil je het beste voor je kind,” vertelt Robin Kemper, 

projectmedewerker van School in zicht. “Ons project maakt die keuze gemakkelijker. Als ouder maak je 

kennis met buurtgenoten die dezelfde scholen overwegen en krijg je eerstehands informatie van directies 

en leerkrachten. Zo kun je als ouder zelf je oordeel vormen.” 

School in zicht werkt in opdracht van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en ontvangt subsidies via de VGC, 

in het kader van Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid. De ambitie is om het project volgend jaar uit 

te breiden met meer Molenbeekse scholen. 

 

Praktische info over de activiteiten 

Ouders dienen zich in te schrijven voor de activiteiten op www.schoolinzicht.be/molenbeek.  

De Infoavond met scholenmarkt gaat door op dinsdag 31 januari 2023 om 19u30, in het Huis van 

Culturen en Sociale Samenhang aan de Mommaertsstraat 4 te Molenbeek. De directies zijn aanwezig, 

samen met leerkrachten. Ze geven een eerlijk beeld van hun school en beantwoorden alle vragen. Ook 

wordt er uitleg gegeven over het inschrijvingssysteem. 

De Openschooldagen gaan door op dinsdag 7 en donderdag 9 februari 2023, om 9u, 10u30 en 13u30, op 

de scholen zelf. Ze worden rondgeleid door directies en leerkrachten, zien met eigen ogen de 

schoolwerking, kunnen hun vragen kwijt en leren van de vragen van andere ouders. 

 

Contactpersoon gemeente Molenbeek 
Jef Van Damme, schepen van Nederlandstalig Onderwijs 
https://www.jefvandamme.be/contact/  
https://www.jefvandamme.be/een-sociale-mix-voor-de-buurtschool/ 
 

Contactpersoon School in zicht 
Robin Kemper 
03 270 38 09 / 04 97 06 28 03 

robin.kemper@schoolinzicht.be  

Meer info over Plan Samenleven: https://www.vlaanderen.be/samenleven/subsidies/plan-samenleven 
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