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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Jef Maes: Enquête kansarmoede in de scholen

Indiener(s)
Jef Maes (PVDA); 

Gericht aan
Maxime Callaert; 

Bondige toelichting
Op de commissie onderwijs dd; 20/05/2021 kondigde u aan dat u een bevraging ging 
organiseren rond de kansarmoede in de scholen "omdat er al zoveel vragen over gesteld zijn op 
de gemeenteraad".
Mogen wij u vragen wanneer deze bevraging is uitgevoerd?
Is het mogelijk om de gegevens van deze bevraging integraal te ontvangen?
Wat zijn de belangrijkste bevindingen van deze bevraging?
Wanneer denkt u de resultaten te presenteren op de gemeenteraadscommissie?
Wat zijn de conclusies die u uit deze bevraging trekt?
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De heer Jef Maes

uw kenmerk ons kenmerk
GEO/00000//

bijlagen

Shriftelijke vraag

Geachte heer Maes

ln antwoord op uw schriftel.ijke vraag d.d. 27 januari 2022 kunnen wijvolgende meedelen.

Met de vragenlijst kansarmoede wi[[en we binnen het stadsbestuur zicht krijgen op de graad
van armoede binnen de scholen. De deetthema's van armoede werden gebundeld zodat de
scholen niet teLkens ad hoc bevraagd worden, maar we een duideLijk beetd van de problematiek
in zijn geheel krijgen.
De bevraging kansarmoede werd opgestetd in het 2du semester van schooLlaar 2020-2021 met
de bedoeling deze uit te sturen begin september.
Echter op vraag van de scholen is er nog een laatste feedbackmoment geweest in oktober 2021
rond de opgesteLde vragen.

De bevraging werd dan met de taatste wijzigingen uitgestuurd in november, met de
uitdrukkeLijke vraag deze ingevuLd terug te sturen uiterLijk 15 december.
Opnieuw werden de scholen in die periode'overspoeld met grote hoeveeLheden werk omwitl.e
van COVID.

Vee[ kinderbn en leerkrachten waren besmet, klassen moesten in quarantaine en dit bracht de
nodige administratie en hoge werkdruk met zich mee.
Op vraag van de schoten werd de deadline voor het invullen van de vragentijst verl.egd naar L5
januari.

Beide vragenlijsten zijn nu in anatyse.

We lichten de resultaten graag toe op de commissie van schepen Catlaertrerin ApriL 2022

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en
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