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Interpellatie van de h. Desmet: Takenscholen.
De h. Desmet vermeldt de takenscholen (pedagogische ondersteuning aan kinderen van 6 tot 18 jaar
buiten de schooluren) en geeft aan dat er universitaire studies zijn georganiseerd over het nut van huiswerk.
De meeste leerkrachten en ouders zijn voorstander van huiswerk maar de h. Desmet deelt deze mening niet
omdat niet alle gezinnen dezelfde ondersteuning kunnen bieden bij dit huiswerk. Voorstanders van huiswerk
vinden dat dit bijdraagt tot de vorming en autonomie van kinderen maar voor tegenstanders is huiswerk een
te grote belasting voor het gezinsleven.
Welke takenscholen zijn er in Ukkel en hoeveel kinderen gaan naar deze scholen? Zijn er voldoende
scholen en welke bedragen zijn hiervoor voorzien in de gemeentebegroting? Takenscholen vallen momenteel
onder verschillende schepenbevoegdheden. Kan een groepering onder één schepen leiden tot meer efficiëntie?
Schepen Sax antwoordt dat Accueil Temps Libre (ATL) zorgt voor de omkadering van kinderen van
2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren, incl. weekends en vakanties. De ATL-coördinatie en de buitenschoolse
opvang moeten informatie verzamelen en verspreiden over alle opvangmogelijkheden en initiatieven steunen of opstarten. Informatie over de Ukkelse opvangstructuren is beschikbaar in de rubriek "Soutien scolaire" op de blog van de buitenschoolse opvang.
De gemeente heeft regelmatige contacten met deze structuren maar beschikt niet over alle cijfers.
De meeste structuren hebben echter wachtlijsten door een gebrek aan menselijke en financiële middelen en
omdat het vaak moeilijk is aangepaste locaties te vinden.
De enige Ukkelse takenscholen (officieel erkend en gesubsidieerd door de Fédération WallonieBruxelles) hangen af van de PAS (Animation Prévention socio-culturelle) en vzw La Roseraie. De BO werkt
mee aan het schoolproject van vzw "Petit coup de pouce" met gemiddeld 8 tot 10 kinderen per jaar (bibliotheek Centre) en het mentoraat dat aangeboden wordt aan alle scholen in de gemeente. In het kader van dit
mentoraat worden bijzondere lessen gegeven aan kinderen van minderbedeelde gezinnen aan € 2 (± 120
kinderen per jaar).
Schepen Delwart geeft aan dat sommige takenscholen in Ukkel een initiatief zijn van ouders van
leerlingen (zoals de opvang door ouders in lokalen van BinHome). De 2 erkende takenscholen vangen een
honderdtal kinderen op (PAS: 48; La Roseraie: 40) en ontvangen hiervoor financiering. De PAS krijgt € 24.000
via ONE-subsidies en fondsen in het kader van de sociale cohesie. De schepen heeft geen cijfers van andere
opvangstructuren maar schat het aantal op 10 tot 20 kinderen. Er is ook een samenwerking met vereniging
"Cours en plus" die leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar opvangt in gemeentelijke lokalen.
De gemeente geeft geen directe subsidies aan takenscholen maar biedt wel andere hulp. Zo zijn er
voor de PAS 2 coördinatrices (betaald door de vzw) die zorgen voor de omkadering van de kinderen, met de
hulp van vrijwilligers.
De Fédération Wallonie-Bruxelles erkent bovendien enkel takenscholen die binnen schoolinrichtingen georganiseerd worden. De schepen krijgt regelmatig vragen waarbij men lokalen zoekt om een dergelijk
initiatief op te starten.

