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GO! basisschool De Bel wordt een volwaardige hoofdschool, los van GO!
basisschool De Puzzel, met een nieuwe directeur

GO! BASISSCHOOL DE BEL KAN HET ALLEEN
GO! basisschool De Bel gaat voor enkelspel. De school was als wijkschooltje
jarenlang de dubbelpartner van basisschool De Puzzel. Vandaag is de school
uitgegroeid tot een zelfstandige school, met een kleuterafdeling, zes leerjaren
en voldoende leerlingen. “Tijd dus om op eigen benen te staan”, zegt Nadia
Van Campenhout, nieuwe directeur van GO! basisschool De Bel.
De Bel was tot deze zomer de wijkschool van GO! basisschool De Puzzel. De
directeur van hoofdschool De Puzzel stuurde mee het team van De Bel aan.
“Met succes. De individuele benadering van elk kind, het hoge lesniveau, het
enthousiasme van het schoolteam plus het feit dat deze school gedragen wordt door
de hele buurt, heeft er voor gezorgd dat het leerlingenaantal van de school jaar na
jaar toenam. Vandaag is de school in Muizen niet langer het kleine wijkschooltje. Ze
is zelf een volwaardige hoofdschool geworden. Zo gaan we ook het nieuwe
schooljaar in, onafhankelijk van GO! basisschool De Puzzel.”
De nieuwe directeur heeft er zin in.
“Maandag 3 september gaan we onze onafhankelijkheid vieren”, lacht Nadia Van
Campenhout. “We willen de leerlingen extra welkom heten. Ze krijgen nieuwe
klassymbolen. We kozen daarbij voor verschillende fruitsoorten. Er is een kiwiklas,
appelklas, … Gezond eten vinden wij belangrijk. Maar met de fruitsymbolen zetten
we eveneens onze samenwerking met de Baarbeekhoeve in de verf. Hier kweken en
oogsten onze leerlingen eigen groenten en fruit. In samenwerking met Natuurpunt
wordt er een belevingstuin aangelegd.”

Journalisten die meer informatie wensen, contacteren: Nadia Van Campenhout –
0475/936.910.
GO! Basisschool De Bel 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 GO! 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.

