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Nu al wachtlijsten voor eerste graad volgend schooljaar

Nieuwe school meteen vol: “Zelfs
even gedacht om oud college
terug te kopen”
30/03/2017 om 03:00 door Geert VAN BAELEN

De nieuwe campus spreekt duidelijk tot de verbeelding. Er is al een wachtlijst voor nieuwe inschrijvingen.
(FOTO: GVB)

PEER - De nieuwe scholencampus in Peer blijft tot de verbeelding spreken. De

vraag om in september in het eerste jaar te kunnen starten is zo groot dat directie
de maximumcapaciteit heeft moeten optrekken. Ook is er een wachtlijst. Deze
week vergaderde de bestuursraad over een oplossing op lange termijn. “Even
werd zelf overwogen om het oude collegegebouw terug te kopen van de stad”,
luidt het.
In oktober vorig jaar groeide de open
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LISETTE LOOS
"We blijven nuchter. De andere kant van het
verhaal hebben we ook al gekend: dat het
leerlingenaantal daalde"
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campusdag al uit tot een massaevenement. Een eerste teken aan de
wand. “Toen voelden we wel dat het
aantal leerlingen zou groeien. Maar de
enorme stijging die zich nu al aandient
voor volgend schooljaar in de eerste
graad hadden we niet verwacht”, zegt

schooldirecteur Lisette Loos.
Momenteel zitten er 135 leerlingen in het eerste jaar van de A-stroom. Maar op de recente open dag
van 12 maart was de concrete interesse voor volgend schooljaar enorm. “Al snel werd duidelijk dat
de maximumcapaciteit van 144 eerstejaarsplaatsen vanaf september niet zou volstaan. Met de raad
van bestuur hebben we daarom beslist om het plafond op te trekken tot 194 leerlingen. Ook omdat
we merkten dat we vooral heel wat Peerse ouders moesten teleurstellen. Deze inschrijvingen
hebben we hiermee kunnen opvangen. Maar wie zich nu nog aanmeldt voor volgend schooljaar,
komt op een wachtlijst terecht. Voor de B-stroom in het eerste jaar stelt zich dit probleem niet. Hier
behouden we de capaciteit op 24.”
Het leerlingenaantal nog verder optrekken is niet aan de orde? “Op gebied van infrastructuur hebben
we de limiet bereikt. Momenteel zitten we in totaal op 686 leerlingen. We willen ook niet uitgroeien
tot mastodontschool met meer dan duizend scholieren.”

Team
De oorzaak van dit succes ligt misschien voor de hand. In het voorwoord in de schoolkrant spreekt
Loos van een ‘onderwijspaleis’. “Het nieuwe moderne gebouw spreekt aan, maar dat is niet de enige
reden. Binnen de muren hebben we een schoolteam dat het uiteindelijk waarmaakt. Ook bieden we
recent in de tweede graad de richting Sportwetenschappen aan”, klinkt het bij de directie. “In
combinatie met de sporthal trekt dat ook een specifieke groep aan. Dat we jongeren aantrekken uit
de ruimere regio, is niet nieuw. Maar we blijven nuchter. In het verleden hebben we ook de andere
kant van het verhaal gekend, dat het leerlingenaantal daalde. Ook nu zal de toestroom zich op
termijn weer normaliseren.”
Dinsdag vergaderde de raad van bestuur over de druk op de huidige capaciteit. “Uiteindelijk is de
beslissing gevallen om niets te veranderen aan de huidige gebouwen. Wel zullen we de lesroosters
zo op elkaar afstellen dat beschikbare klassen zo efficiënt mogelijk bezet zijn. Dat vergt wat
denkwerk, maar dan stelt er zich geen probleem”, licht Rik Schepers van het schoolbestuur toe.

Bijbouwen niet aan de orde
“Toegegeven, even hebben we overwogen om het aanpalende collegebouw terug te kopen van de
stad. Maar dat hebben we juist verkocht omdat de renovatie ervan meer zou kosten dan een
nieuwbouw. Bijbouwen is voorlopig niet aan de orde. De huidige ruimte tussen de schoolgebouwen
is ook de kracht van de campus.”
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