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Mondelinge vraag van mevr. Maison: Digitale ruimtes voor leerlingen. 

 
Mevr. Maison geeft aan dat de leerlingen van de 2de en 3de graad sinds 16 november halftijds op school 

en halftijds thuis les volgen. De leerlingen moeten hiervoor wel kunnen beschikken over informaticamateriaal, 
internet en een rustige ruimte en dit is nog niet overal het geval. De Federatie Wallonië-Brussel en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben budgetten en inspanningen voorzien om zo veel mogelijk leerlingen thuis uit te 
rusten. De doelstellingen zijn nog niet bereikt. De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft eveneens 
initiatieven genomen in samenwerking met de plaatselijke besturen. Werd het college gevraagd om digitale 
ruimtes beschikbaar te stellen voor leerlingen van secundaire scholen in de gemeentescholen? 

 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat het gemeentebestuur nog geen vragen van de Federatie Wallonië-

Brussel heeft gekregen. Er is wel een brochure “Aide et assistance. Répertoire des lieux accessibles aux élèves 
pour un enseignement à distance”. In deze brochure staat één locatie in Ukkel (“Infor-Jeunes”, in de lokalen van 
de school EFP), momenteel gesloten. Infor-Jeunes was hiervan zelf niet op de hoogte. 

 
Ze heeft schepen Ledan gecontacteerd omdat de bibliotheken - momenteel gesloten - beschikken over 

computers die ter beschikking van de leerlingen gesteld zouden kunnen worden. Dankzij deze samenwerking 
kunnen leerlingen elke namiddag drie computers gebruiken in de bibliotheek Le Phare (te reserveren). Deze 
computers zijn nog niet geschikt voor videogesprekken. Er werd een brief gestuurd naar de gemeentelijke 
middelbare scholen met vermelding dat de digitale ruimte in de bibliotheek in de eerste plaats toegankelijk is 
voor kinderen die in Ukkel wonen of er naar school gaan. 

 
Schepen Gol-Lescot geeft aan dat ze de middelbare scholen heeft aangespoord om eventuele problemen 

op dit vlak te melden. Er is één reactie gekomen van een school die problemen had om 6 computers aan te kopen 
en er werden verschillende oplossingen voorgesteld. 

 
Mevr. Maison bedankt het college voor het proactieve beheer van de gevolgen van de pandemie en de 

lockdown op het schoolleven. 


