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STAD MECHELEN
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Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 februari 2018
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Kleuterparticipatie Mechelen
Toelichting
Een aantal weken geleden publiceerde AGODI (het Agentschap voor
Onderwijsdiensten) het zogenaamde kleuterparticipatierapport
(http://www.agodi.be/cijfermateriaal-aanwezigheden-kleuters-per-gemeente).
Deze cijfers geven weer of kleuters al dan niet voldoende aanwezig zijn in het
schooljaar 2016-2017. Om te bepalen of kleuters voldoende aanwezig zijn, baseert
men zich op het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om recht te
hebben op een schooltoelage. Het recht op een schooltoelage is immers gekoppeld
aan een regelmatige aanwezig op school.
De minimale aanwezigheidsdrempel om het recht op een schooltoelage te behouden
is afhankelijk van de leeftijd van de niet-leerplichtige kleuters. Wie drie jaar was op
31/12/16 diende minstens 150 halve op school te zijn geweest, wie vier jaar was op
31/12/16 diende minstens 185 halve dagen op school aanwezig te zijn geweest en
wie vijf jaar was op 31/12/16 diende minstens 220 halve dagen op school aanwezig
te zijn geweest. Het doel van het rapport is naar eigen zeggen de scholen de kans te
bieden om hun beleid inzake kleuters bij te sturen.
Voor Mechelen gaat het om de volgende cijfers:
• Driejarigen: leerlingen met voldoende dagen: 1068 (97,2%) – leerlingen met
onvoldoende dagen: 31 (2,8%)
• Vierjarigen: leerlingen met voldoende dagen: 1129 (97,7%) – leerlingen met
onvoldoende dagen: 26 (2,3%)
• Vijfjarigen: leerlingen met voldoende dagen: 1111 (97%) – leerlingen met
onvoldoende dagen: 34 (3%)
Data over het aantal kleuters die (on)voldoende aanwezig zijn, blijken een belangrijk
instrument te vormen om lokaal werk te kunnen maken van kwaliteitsvolle
kleuterparticipatie.
Hierbij de volgende vragen:
Cijfers:
• Hoe dienen de cijfers in Mechelen geïnterpreteerd te worden?

• Hoe doet Mechelen het tegenover andere Vlaamse centrumsteden? En wat is
hier de reden voor?
• Is er zicht op een evolutie inzake deze cijfers voor Mechelen?
Aanpak:
• Ligt er een plan van aanpak klaar om ervoor te zorgen dat de kleuters die nu
onvoldoende aanwezig zijn toch voldoende zullen participeren aan het
kleuteronderwijs?
• In hoeverre past dit binnen reeds bestaande projecten als Schoolstart?
Datum en handtekening (of naam indien per e-mail)
22 februari 2018; Freya Perdaens

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

