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Donderdag 24 oktober komen burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen van
Onderwijs Marina De Bie polshoogte nemen in het douanegebouw waar sinds vorige week
elf klassen van GO! basisschool GO SHIL! gehuisvest zijn. Het bezoek gaat door van 11.00
tot 12.00 uur, Douaneplein 2/4 in Mechelen.

GEEVACUEERDE LEERLINGEN BASISSCHOOL GO SHIL!
KRIJGEN BURGEMEESTER OP BEZOEK
Donderdag brengen burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen van
Onderwijs Marina De Bie een bezoek aan de driehonderd leerlingen die vorige week
plots moesten verhuizen naar de lokalen van het voormalige douanegebouw. “De
verhuis zit er op. De leerlingen zijn geïnstalleerd. Nu iedereen een beetje bekomen is
van de plotse evacuatie willen we personeel en leerlingen een hart onder de riem
steken. En eens luisteren hoe alles loopt en welke wensen er nog zijn”, zegt Alexander
Vandersmissen, burgemeester van Mechelen.
Concreet gaat het om elf klassen die moesten verhuizen. Stad Mechelen bood aan om de
leerlingen onder te brengen in de lokalen van het douanegebouw. Dit biedt de school een
veilige en goed uitgeruste lesomgeving voor de duur van de herstellingswerken. De
onverwachte verhuizing heeft te maken met een infrastructuurprobleem in de school. Een
deel van de plafonds moet worden vernieuwd.
“In functie van de veiligheid was er geen andere optie. En hoewel alle vertrouwde
klasspullen mee verhuisd zijn en de school bussen inlegt van en naar de Louizastraat, is het
voor de leerlingen en het personeel toch een hele verandering. We gaan eens kijken hoe het
nu met ze is”, zegt Marina de Bie, schepen van onderwijs.
Alle kleuters kunnen wel gewoon naar school in de Louizastraat blijven gaan. Ook voor de
leerlingen die les krijgen in de nieuwbouw en meeuwentoren stelt zich geen probleem.
Hoe lang de werken aan de plafonds zullen duren is nog niet bekend. GO! Scholengroep 5,
de scholengroep waar GO! basisschool GO SHIL! onder valt, laat weten dat ze prioritair
voorrang geeft aan deze werken.

GO! Basisschool GO SHIL! is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 9000 cursisten
volwassenenonderwijs 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.

