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Juf Truus, grondlegger van Freinetschool Triangel in Booischot, gaat met pensioen. De
leerlingen organiseren donderdag 27 september om 14u45 een leuk afscheid. Kleine
Steenweg 33 in Booischot.

KINDEREN ZWAAIEN TRUUS UIT!
Donderdag 27 september 2018 om 14u45 zwaaien de kinderen, team en ouders Truus
uit. Zij gaat met pensioen. Truus zelf heeft ook voor een afscheidscadeautje voor
iedereen. Zij trakteert op een lekker ijsje van ‘t Ijsbrommerke.
Truus Schuttyser (° 2/9/1953) was een van de drijvende krachten achter het ontstaan van de
school. Op 1 september 1995 zag Freinetschool Triangel, als eerste Freinetschool binnen
het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, het levenslicht.
Truus is gestart met een zestigtal kinderen in de oude, verloederde en tot dan leegstaande
schoolgebouwen van de oude Rijksbasisschool van Booischot.
Truus: “Het was een hele klus om samen met een aantal andere leerkrachten en de steun
van de ouders, de nieuwe Freinetschool op te richten. Maar uiteindelijk kwam alles op zijn
pootjes terecht en konden de kinderen genieten van het Freinetonderwijs. Het GO! onderwijs
van de Vlaamse gemeenschap zorgde voor de nodige ondersteuning zodat wij ons
pedagogisch concept konden ontplooien.”
Ondertussen is er veel veranderd. Freinetschool Triangel groeide uit van een kleine school
naar een middelgrote school met 190 kinderen en 10 klassen. De oude vervallen en
versleten paviljoenen werden nog maar net verlaten en Freinetschool Triangel zit nu in een
splinternieuw en modern gebouw. “Ik ben blij dat ik de verhuis naar het nieuwe
schoolgebouw nog heb kunnen meemaken”, aldus Truus. “Maar oud of nieuw gebouw, de
bestaansreden van onze school is de Freinetpedagogie. Ik hoop dat de collega’s die ook in
de toekomst zeer consequent zullen blijven volgen.”
Truus is ook fier op de resultaten van de doorlichtingen van de school waarvan ze er drie
heeft mogen meemaken, met schitterend resultaat. “Er bestaan veel vooroordelen tegenover
Freinetscholen. Maar de doorlichtingsverslagen en de resultaten van onze kinderen in het
secundair bewijzen dat wij niet alleen een goede school zijn voor het leren maar ook voor het
leven!”
Ook al gaat Truus nu met pensioen, de Freinetpedagogie zal ze niet loslaten. “De
Freinetpedagogie is mijn leven en heeft mij veel geboden. Nu wil ik mijn ervaring en
deskundigheid ten dienste stellen van alle mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Wie een
nascholing, infomoment, ondersteuning wil op dat vlak, kan mij altijd contacteren.”
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Leunens, coördinator
Freinetschool Triangel, tel: 015 22 16 30 of 0486 49 39 78
Freinetschool Traingel is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 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.

