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GO! basisschool GO SHIL! verhuist elf klassen naar leegstaand gebouw gelegen aan
Douaneplein 2/4 in Mechelen nadat er problemen met de plafonds zijn gesignaleerd.

300 LEERLINGEN VAN GO! BASISSCHOOL GO SHIL!
KRIJGEN TIJDELIJK ELDERS LES
Vrijdag en maandag zal een deel van de leerlingen van GO! basisschool GO SHIL! niet
naar school kunnen gaan. “De onverwachte sluiting heeft te maken met een
infrastructuurprobleem in de school. Het gaat om de plafonds in het oudere gedeelte
van het schoolgebouw. Die bestaan uit witte latten met daarachter een constructie van
baksteen. In een klas is er afgelopen maandag een baksteen losgekomen. Na een
inspectie van de andere plafonds werd nog een loszittende baksteen gesignaleerd. Dit
heeft ons doen besluiten om de leerlingen niet langer te laten schoollopen in deze
klassen totdat alle plafonds zijn vernieuwd. De veiligheid van onze kinderen gaat voor
alles”, zegt Sofie Van Loock, directeur van GO! basisschool GO SHIL! in Mechelen.
Alle kleuters kunnen wel gewoon naar school komen. Ook voor de leerlingen die les krijgen
in de nieuwbouw en meeuwentoren stelt zich geen probleem.
“Concreet gaat het om elf klassen die moeten verhuizen. Zoeken naar een snel beschikbare
tijdelijke locatie is niet zo eenvoudig. We zijn dan ook heel blij met de oplossing die de stad
Mechelen uit haar mouw toverde. Zij bieden ons de lokalen gelegen aan het douaneplein
aan. Een alternatief dat we dankbaar aanvaarden. De lokalen zijn ietwat verouderd, maar
bieden ons als school wel een veilige lesomgeving voor de duur van de herstellingswerken.
Bovendien zijn alle nutsvoorzieningen in orde en gekeurd. Wij dienen alleen maar ons klasen lesmateriaal over te brengen. Dit wordt morgen en maandag met de hulp van de stad
Mechelen geregeld”, zegt Sofie Van Loock, directeur van GO! basisschool GO SHIL! in
Mechelen.
Burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen van Onderwijs Marina De Bie: “Toen
we het nieuws vernamen, dachten we meteen aan de piste van de gebouwen op het
Douaneplein die vrijkwamen na de verhuis van de douane in juli. Zo hebben we de school
onmiddellijk een concrete oplossing kunnen voorstellen, in afwachting dat de school en de
kinderen terug in hun vertrouwde leslokalen terechtkunnen."
Hoe lang de werken zullen duren is nog niet bekend. “GO! Scholengroep 5, de scholengroep
waar basisschool GO SHIL! onder valt, geeft prioritair voorrang aan deze werken. We hopen
na drie weken een deel van de klassen te kunnen laten terugkeren naar de school. Tegen de
kerstvakantie zou alles volledig afgerond moeten zijn. Maar deze discussie is minder
relevant dan de veiligheid van onze kinderen. Die gaat voor alles. De leerlingen keren terug
van zodra alle herstelwerken aan de plafonds zijn afgerond in alle gangen en lokalen in het
oude gedeelte van de school. Voor nu ben ik blij dat we samen met de stad Mechelen snel
tot een oplossing hebben kunnen komen en dat de kinderen uit de klaslokalen weg kunnen”,
zegt Tom Resseler, beleidsondersteuner technische zaken van GO! scholengroep 5.
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.

