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“Ook het probleem van de tij-
delijke huisvesting tijdens de
afbraak en de nieuwbouw moet
nog bekeken worden. De school
zou dan tijdelijk kunnen onder-
gebracht worden in het kasteel
De Maurissens. Dat is toch wat
we nu onderzoeken”, vertelt
Ann Wouters.  (fg)

den, want de meerjarenplan-
ning is er nog niet. De plannen
zijn zo goed als rond. De subsi-
dies moeten nog aangevraagd
worden. We voorzien zes kleu-
terklassen en twaalf graadklas-
sen. Er wordt een kleine groei-
marge ingebouwd”, vertelt de
schepen. 

Ook tijdens de periode van
Jules De Bent en Louis Delpor-
te (beiden CVP) was er al spra-
ke van dat de school zou ver-
huizen naar de buurt van Ma-
chinerij Pasteels. Maar dat
plan werd snel verlaten. Des-
tijds vond men dat de huidige
schoolgebouwen het dorpscen-
trum ontsierden en wilde men
terug naar een echt dorpsplein.

De Maurissens

“Over de nieuwbouw moeten
er nog veel gesprekken worden
gevoerd. Ook de budgettaire
kant moet geanalyseerd wor-

dorpsplein worden gesloopt en
vervangen worden door een
nieuwbouw. 

“Eenvoudig is dat niet, want
we moeten onder meer reke-
ning houden met de eisen van
Erfgoed Vlaanderen, omdat we
pal naast de geklasseerde kerk
van Pellenberg zitten. Het zicht
op de kerk wil Erfgoed Vlaan-
deren absoluut behouden. Het
wordt dus een kwestie van goed
te plannen.” 

“Daarom deden we een beroep
op een externe consultant. Hij
kost een pak geld, maar dat ha-
len we er zeker uit”, zegt sche-
pen Ann Wouters.

W De schoolgebouwen worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw.
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Al twintig jaar geleden was er
sprake van nieuwe gebouwen
voor de gemeentelijke school.
De jongste ontwikkelingen wij-
zen erop dat het er eindelijk
van komt. 

Schepen van Onderwijs Ann
Wouters (N-VA)  is ervan over-
tuigd dat de volgende maanden
bepalend zullen zijn voor de
nieuwbouw. De huidige school-
gebouwen voldoen niet meer
op het vlak van veiligheid en
huisvesting.

Oude plannen 

Aan de gemeenteschool van
Pellenberg volgen 235 kinde-
ren les. Enkele jaren geleden
werden containerklassen neer-
gepoot achter de turnzaal, maar
die hebben ook hun beste tijd
gehad.

Volgens de plannen van het
schepencollege, nog opgestart
door ex-schepen Gilberte Muls,
moeten de gebouwen op het

Nog deze legislatuur komt 
er een nieuwe school in het 
centrum van Pellenberg. De 
lokalen zijn versleten en vol-
doen niet meer aan de huidi-
ge normen. Ze worden afge-
broken en vervangen.

PELLENBERG 

Versleten schoolgebouwen worden afgebroken voor nieuwbouw

Niet minder dan 6.500 leerlin-
gen en ongeveer negenhonderd 
medewerkers vormen samen de
gloednieuwe scholengroep Ar-
cadia. Het gaat om dertien ka-
tholieke (basis en secundaire) 
scholen in Aarschot, Tremelo, 
Betekom en Tielt-Winge. Uit 
deze laatste gemeente is de 
Vrije Basisschool van Houw-
aart toegetreden tot de nieuwe 
scholengemeenschap. “Doordat 
we samenwerken met andere 
mensen, kunnen we nu ook 
een beroep doen op hun know-
how”, vertelt bestuurder Frans 
Mattheus (74). 

Ouders

“Vorig jaar nog hadden we op
school bijvoorbeeld een pro-
bleem met een speeltoestel”, 
zegt Mattheus. “In het kader 
van de voorbereidingen van Ar-
cadia heb ik toen gebeld met 
een directeur van een andere 
school die spontaan zijn hulp 
aanbood. Normaal doe ik heel 
wat van die taken zelf, omdat 
we niet over een klusjesman be-
schikken. Die extra ondersteu-

ning is dus echt welgekomen.” 
Zo zal elke aangesloten school 
ook een beroep kunnen doen op 
extra hulp rond informatica en 
komt er een voltijdse medewer-
ker op het secretariaat. Daar-
door kan de directie zich meer 
concentreren op het pedagogi-
sche project, wat ten goede 
komt van de leerlingen. “Met 
die voltijdse medewerker op het

secretariaat ben ik ook erg blij”, 
zegt directeur Ingrid Rosseels 
van VBS Houwaart. 

De ouders? “Die zullen voorlo-
pig niet veel merken van die 
nieuwe samenwerking, maar ze 
verwachten wel kwaliteitsvol 
onderwijs en het behoud van de 
eigenheid van de school. Met 
Arcadia zullen we dat kunnen 
realiseren”, zegt Mattheus. 

Tijdens de voorstelling van de
nieuwe scholengroep in het 
Aarschotse Sint-Jozefscollege, 
werd immers benadrukt dat el-
ke school zijn pedagogisch pro-
ject en locatie behoudt.

Kaart van talenten

In de secundaire scholen van
de scholengroep wil men de stu-
dieoriëntering duidelijker en 
makkelijker maken en volop de 
kaart trekken van de talenten. 
“Zit een leerling in het vierde 
jaar economie en zoekt hij een 
meer praktische richting in de 
derde graad, dan maakt Arcadia 
die vlotte overgang voortaan 
mogelijk.” Leraars zullen hun 
ervaring en expertise bundelen 
over de scholen heen en zullen 
samen lessen en projecten uit-
werken.

Door het bestuurlijke samen-
gaan van de scholen worden de 
algemene diensten: boekhou-
ding, aankoop, HR en preventie,
gecentraliseerd. Ontslagen val-
len er volgens het nieuwe be-
stuur niet.

In het staatsonderwijs is scho-
lengroep Adite actief, met (ba-
sis en secundaire) scholen in 
Aarschot, Diest en Tessenderlo. 

Nieuwe scholengroep voorgesteld in Sint-Jozefscollege 

Arcadia bundelt krachten van dertien scholen

Tien schoolbesturen van 
dertien katholieke scho-
len uit de regio Aarschot 
werken voortaan samen 
onder één bestuur in de 
scholengroep Arcadia. 
Ook de Vrije Basisschool 
van Houwaart maakt hier 
deel van uit. Donderdag 
werd Arcadia voorgesteld.

HOUWAART/AARSCHOT/

TREMELO/BETEKOM  

W Onder ruime belangstelling werd Arcadia boven de doopvont gehouden.

ALAIN TRAPPENIERS
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INGRID ROSSEELS
DIRECTEUR VBS HOUWAART

“Met die voltijdse 
medewerker op 
het secretariaat 
ben ik bijzonder blij”W Ingrid Rosseels en Frans Mattheus van de Vrije Basisschool van Houwaart. 
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Het fietsteam van de Leuvense
politie heeft woensdag 42 boetes 
uitgeschreven voor: bestuurders 
die hun gordel niet droegen of 
hun gsm gebruikten achter het 
stuur. Vier fietsers kregen een 
boete, omdat ze in de verboden 
richting reden. Een bromfietser 
raakte zijn rijbewijs kwijt.   (atb)

LEUVEN 

Pak boetes uitgeschreven 

Een 50-jarige bromfietser uit
Leuven werd woensdag aange-
reden op de Geldenaaksebaan,
ter hoogte van het industrieter-
rein. Een 50-jarige automobi-
list uit Kessel-Lo wilde de par-
king oprijden, maar merkte de
bromfietser te laat op. De laat-
ste werd gewond naar het zie-
kenhuis overgebracht.  (atb)

HEVERLEE 

Bromfietser gewond na 
aanrijding door wagen

De vrouw raakte woensdagna-
middag gewond bij een aanrij-
ding aan de Leeuwerikenstraat. 
Terwijl ze op het voetpad liep, 
werd ze geraakt door een bestel-
wagen die achteruit aan het rij-
den was. De twintigjarige be-
stuurder uit Machelen had de 
85-jarige niet opgemerkt.   (atb)

HEVERLEE 

Vrouw (85) aangereden 

Enkele mannen die woensdag-
nacht op de Oude Markt voor 
problemen zorgden , konden  uit 
de handen van de politie blijven. 
Toen de agenten ter plaatse kwa-
men, maakten ze zich uit de voe-
ten. Enkele mensen werden wel 
met lichte verwondingen overge-
bracht naar het ziekenhuis.   (atb)

LEUVEN 

Vechtersbazen kunnen 
aan politie ontsnappen 


