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Mondelinge vraag van mevr. Margaux: Behoud van de theaterlesen 
 

Mevr. Margaux geeft aan dat de Académie uccloise des Arts de la parole een uitstekende reputatie heeft 
omdat talrijke oud-leerlingen ervan vandaag bekende acteurs zijn.  

 
In juni waren de ouders van de leerlingen ontgoocheld dat er geen theaterlessen werden opgenomen in 

het lessenrooster van september. Wegens de grote werklast heeft de enige leerkracht die dictie, voordracht en 
drama gaf de moeilijke beslissing genomen om af te zien van de theaterlessen. De betrokkene werd enkel 
benoemd om dictie en voordracht te geven en ze werd al voor bepaalde uren voor andere zaken ingezet. Een 
academie kan niet functioneren op één enkele leerkracht en de continuïteit van de lessen moet verzekerd 
worden. De leerlingen moeten twee lesperiodes volgen aan de academie. De leerlingen zullen niet blijven voor 
enkel dictie en voordracht mocht theater verdwijnen, wat aangegeven wordt in tientallen mails van ouders. 
Theater is een centrale discipline. Dictie en voordracht worden gevolgd om toe te passen in het theater. De 
ouders hebben de schepen gevraagd om het nodige te doen zodat de theaterlessen in de academie behouden 
blijven. De leerlingen hebben een video op de sociale media gedeeld (4.000 views) om dit onder de aandacht te 
brengen. Kan het college ingaan op het verzoek van de ouders en de leerlingen? 

 
Schepen Gol-Lescot bevestigt dat de huidige leerkracht gevraagd heeft om enkel dictie en voordracht te 

geven, wat haar volledige recht is. De schepen had niet onmiddellijk hierop gereageerd wegens andere 
problemen rond het beheer van de scholen tijdens de covidcrisis. Na een telefoongesprek met mevr. Margaux 
heeft de schepen de directeur van de academie gecontacteerd om te vragen of de lessen voortgezet kunnen 
worden. Na de nodige inlichtingen te hebben ingewonnen blijkt dat theaterlessen behouden impliceert dat de 
financiering hiervan voorzien moet worden in de gemeentebegroting. 

 
Vanaf het volgende schooljaar zullen er opnieuw theaterlessen worden gegeven door een leerkracht, 

gefinancierd door eigen fondsen van de gemeente. De betrokken leerlingen werden hiervan op de hoogte 
gebracht. 


