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website: www.sintalena.be
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Dilbeek, 23 november 2017
Herstructurering Sint-Alena
Beste ouder(s)
Om alle schoolgaande kinderen kwaliteitsvol onderwijs te blijven bieden en het
capaciteitstekort in Dilbeek aan te pakken, zijn de voorbije jaren al een aantal stappen
gezet. Stappen die door een goede samenwerking over de netten heen konden gezet
worden. Het gezamenlijke doel is steeds een aangename en warme schoolomgeving
creëren voor alle kinderen die in Dilbeek naar school gaan.
De stap waarover we jullie vandaag willen informeren is de herstructurering van Jongslag
en Sint-Alena. Concreet zal de wijkschool van Sint-Alena op de site van Begijnenborre
overgeheveld worden aan Jongslag. Dat heeft als gevolg dat zowel Jongslag als SintAlena de schoolloopbaan voor kinderen vanaf het instapklasje tot en met het zesde
leerjaar kan garanderen.
Samengevat betekent dit dat vanaf 1 september 2018:
- Begijnenborre een kleutervestiging van Jongslag zal worden.
- Sint-Alena hoofdschool de doorstroom van de kinderen kan garanderen, zonder dat
van het derde kleuterklasje naar het eerste leerjaar opnieuw aangemeld moet
worden.
- Sint-Alena een wijkschool zal openen op de site Bettendries met een instapklas,
eerste kleuterklas en eerste leerjaar. Geleidelijk aan zal deze vestiging verder
uitbreiden tot een volwaardige basisschool met kleuter- en lager onderwijs.
Een herstructurering heeft gevolgen voor jullie kinderen die naar school gaan in Sint-Alena
(hoofd- en/of wijkschool) of in Jongslag. Op de website http://aanmelden.dilbeek.be kan
je nagaan welke situatie voor jouw kinderen van toepassing is. Indien je met specifieke
vragen zit of je vindt jouw situatie niet terug in het schema op de website, aarzel dan niet
om voor 15 december contact op te nemen met de disfunctiecommissie door te mailen
naar aanmelden@dilbeek.be. Zij zullen zich buigen over de dossiers gelinkt aan deze
herstructurering.
Wij hopen jullie hiermee geïnformeerd te hebben en staan zeker open voor vragen of
opmerkingen.
Met vriendelijke groeten
Schoolhoofd van Sint-Alena
Christelle De Smaele

Schoolhoofd van Jongslag
Gudrun Van de Vondel

