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GO! basisschool De Vlindertuin wordt een volwaardige hoofdschool, los van GO! basisschool
GO SHIL! en met een nieuwe directeur

GO! BASISSCHOOL DE VLINDERTUIN STAAT OP EIGEN
BENEN
GO! basisschool De Vlindertuin was jarenlang een wijkschool van GO! basisschool
GO SHIL!. 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
Vlindertuin. Met een nieuw logo en prachtige nieuwbouw onderstreept de school haar
nieuwe start.
De Vlindertuin was tot deze zomer de wijkschool van GO! basisschool GO SHIL!. Maar door
de individuele benadering van elk kind, het hoge lesniveau en het enthousiasme van het
schoolteam nam het leerlingenaantal van de school jaar na jaar toe. Vandaag is de school in
Mechelen niet langer het kleine wijkschooltje. Ze is zelf een volwaardige hoofdschool
geworden. “En zo gaan we ook het nieuwe schooljaar in.”
De nieuwe directeur heeft er zin in.
“Vrijdag 4 september vieren we de nieuwe start samen met onze kinderen. We maken er een
heus volksfeest van. Met onze nieuwbouw als kers op de taart! Hiermee komt een einde aan
de lessen in containerklassen en beperktere speelruimte vanwege de bouwwerven. We zijn
heel blij”, lacht Nadia Van Campenhout. “De officiële receptie zullen we wegens de
coronaregels moeten uitstellen, maar met onze kinderen kunnen we het wel al vieren.
Vrijdag 4 september zetten we hen in de bloemetjes.”
Van 2011 tot 2020 was GO! Basisschool De Vlindertuin een vestigingsplaats van GO!
Basisschool GO SHIL!. “Nu gaan we alleen verder. Het afgelopen schooljaar hebben we dan
ook de tijd genomen om na te denken over dit nieuwe hoofdstuk: wie zijn we als school? Wat
willen we onze kinderen naast kennis en vaardigheden nog meegeven? Drie kernwaarden
werden geselecteerd: veerkracht – positief kritisch – verbondenheid. Die woorden zijn ons op
het lijf geschreven. Kinderen veerkracht meegeven vinden we heel belangrijk. Fouten maken
is niet erg, opgeven wel. Veerkracht hangt samen met zelfvertrouwen. Positief kritisch leunt
hier bij aan: durf je mening te uiten, durf voor jezelf te denken, word geen meeloper. Het
kernbegrip verbondenheid ten slotte staat niet alleen voor verbondenheid met elkaar, maar
ook met de wereld om ons heen. De komende jaren zullen die drie kernwaarden onze
leidraad zijn bij alles wat we doen. Samen met de leerlingen, ouders en leerkrachten kijken
we er alvast naar uit om ons verhaal te schrijven.”
Journalisten die meer informatie wensen, contacteren: Nadia Van Campenhout –
0475/936.910.
GO! Basisschool De Vlindertuin is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.200 leerlingen, 8.200
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.

