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GO! Freinetschool Villa Zonnebloem start met Classe Unique in de kleuterklassen. 

Berthoudersplein 22 in Mechelen. 

CLASSE UNIQUE IS UNIEK IN MECHELEN 

Vanaf 1 september 2022 gaat GO! Freinetschool Villa Zonnebloem voor haar kleuters 

met een klasuniek systeem werken. “Alle kleuters zitten vanaf dan in één groep, naar 

het ‘classe unique’-model dat via Celestin Freinet uit Frankrijk overwaaide. We 

organiseren vier klasgroepen in De Villa en twee in Het Zonnehuis van gemengde 

leeftijden. We zijn de eerste school in Mechelen die dit aanbieden. Onze school werkt 

volgens de methodieken van Freinet en we gaan in het kleuteronderwijs nu nog een 

stapje verder mee in de visie van Celestin Freinet”, zegt Rilke Dekeukelaere, directeur 

van GO! Freinetscholen Villa Zonnebloem en Het Zonnehuis in Mechelen. 

Freinetschool Villa Zonnebloem is begonnen met het reorganiseren van de klaswerking en 

de lokalen voor de overstap naar Classe Unique in het kleuteronderwijs. “Veel investeringen 

hoeven we hiervoor in De Villa niet te doen. Die klas- en multifunctionele ruimtes passen 

perfect in de overstap naar groepen van diverse kleuterleeftijden. In Het Zonnehuis 

daarentegen dienen een aantal structurele aanpassingen te gebeuren zoals het plaatsen van 

een dubbele deur tussen de klassen.” 

Op 1 september 2022 schakelt de enige Mechelse Freinetschool over op het 'classe unique'-

systeem in de kleuterschool. Dan worden kleuters van verschillende leeftijden samen in één 

leefgroep ondergebracht. Een werkwijze die hoge ogen gooit. Kinderen in een Classe 

Unique werken intensief samen.  

“We kiezen niet voor het avontuur, hoewel het ook voor ons spannend klinkt. Onze 

kleuterbegeleiders bouwden het afgelopen jaar kennis en kunde op om leeftijd doorbrekend 

te functioneren. Wij zijn gaan kijken in Freinetscholen in Vlaanderen waar al langer met 

leefgroepen wordt gewerkt. Het departement Onderwijs, de pedagogische 

begeleidingsdienst van het GO! en de schoolraad gaven groen licht voor het project. We 

zullen zeker op een pak belangstelling kunnen rekenen van onze ouders en potentiële 

nieuwkomers. De Classe Unique is uniek in Mechelen, maar geen grote onbekende. Deze 

organisatievorm is beproefd. Ze heeft haar nut bewezen. Er is onderzoek naar verricht en de 

resultaten zijn bijzonder gunstig.” 

De 208 leerlingen van Freinetschool Villa Zonnebloem gaan nu nog naar school in de 

gebouwen aan het Berthoudersplein, maar daar kan snel verandering in komen. "Als alles 

goed verloopt en de coronapandemie niet te lang roet in het eten blijft gooien, kunnen de 

kinderen in 2024 in de gebouwen in de Sint Jansstraat terecht. Daar zullen we de Classe 

Unique-werking verder uitbouwen en de binnen- en buitenruimtes hierop afstemmen", zegt 

Rilke Dekeukelaere. 

Voor alle duidelijkheid: Freinetschool Het Zonnehuis verhuist niet. 

Voor meer info over Classe Unique en inschrijvingen, GO! basisschool Villa Zonnebloem, tel. 015 33 66 60 
 
GO! Freinetschool Villa Zonnebloem is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 

leerlingen, 9.500 cursisten volwassenenonderwijs en 37 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.  


