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Uittreksel uit het register van de notulen van de Gemeenteraad

Aanwezig : Michel Eylenbosch, Voorzitter van de Raad ;
Françoise Schepmans, Burgemeester ;
Ahmed El Khannouss, Sarah Turine, Patricia Vande Maele, Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Jan Gypers, Ann
Gilles-Goris, Olivier Mahy, Annalisa Gadaleta, Schepenen ;
Christian Magérus, Jamal Ikazban, Abdellah Achaoui, Houria Ouberri, Mohammadi Chahid, Paulette Piquard, Jamel
Azaoum, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Khadija El Hajjaji, Dina Bastin, Danielle Evraud, Luc Léonard, Mohamed El
Abboudi, Lhoucine Aït Jeddig, Dirk De Block, Dirk Berckmans, Michaël Vossaert, Nader Rekik, Farida
Tahar, Hassan Rahali, Shazia Manzoor, Georges Van Leeckwyck, Leonidas Papadiz, Nicole Linders-
Duboccage, Roland Vandenhove, Laurie Carême-Palanga, Youssef Lakhloufi, Khadija Tamditi, Hassan Ouassari,
Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Secretaris van de Raad.

Verontschuldigd : Badia El Belghiti, Pierre Vermeulen, Olivia P'tito, Tania Dekens, Gemeenteraadsleden.

OPENBARE ZITTING VAN 20.11.13

#Onderwerp : Voorstel van motie ter ondersteuning van de verlaging van de leeftijd waarop de schoolplicht begint, ingediend door de
heer Michaël Vossaet, Gemeenteraadslid FDF.#

Algemeen Secretariaat

De raad,
 
Voorstel van motie ter ondersteuning van de verlaging van de schoolplichtleeftijd
Gelet op de resolutie van de Hoge gezondheidsraad van 28 oktober 2011, waarin aan de ouders wordt aanbevolen om hun kinderen vanaf de
leeftijd van 2,5 jaar in de school in te schrijven;
Gelet op de diverse conclusies van de studie “Kleine kinderen, grote uitdagingen II, Opvoeding en opvangstructuren”, OESO (2007), waarin de
maatschappelijke en opvoedkundige voordelen worden aangetoond van schoolbezoek vanaf de leeftijd van 2,5 jaar vóór de leerplicht;
Overwegende de correlatie tussen de investering in opvangdiensten en een performant onderwijs, en het rendement dat hier voor de hele
maatschappij uit voortvloeit;
Overwegende dat opvoeding begint bij de beheersing van de taal van het onderwijs, en gezien de voordelen op het cognitieve vlak en op
taalgebied die in de voormelde studies naar voren gebracht zijn ;
Gelet op de noodzaak op sociaal gebied en de noodzakelijke investering in opvoeding, meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op de impact van de bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, dientengevolge, in een groot aantal gemeenten, waaronder
Sint-Jans-Molenbeek, met een toenemende vraag naar een kwalitatief en kwantitatief opvangaanbod voor kleine kinderen in het onderwijs ;
Overwegende dat de verlaging van de leeftijd om naar school te gaan onder de bevoegdheid valt van de federale wetgever.

De Gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek :

- verzoekt de federale Regering nauw overleg aan te gaan met de gezamenlijke bevoegde overheden inzake onderwijs en opvang van kleine
kinderen, maar ook de gefedereerde entiteiten, om op die manier een regeling te bespreken voor de verlaging van de leeftijd waarop de
schoolplicht begint, die momenteel vastgesteld is op zes jaar; 
- verzoekt de verschillende Franstalige en Nederlandstalige Gemeenschaps- en Gewestexecutieven om, in rechtstreekse synergie met de andere
overheidsniveaus, en met alle middelen die ze noodzakelijk achten, aan te zetten tot het regelmatig bezoeken van het kleuteronderwijs vanaf de
leeftijd van tweeëneenhalf jaar ;
- verzoekt de verschillende Franstalige en Nederlandstalige Gemeenschaps- en Gewestexecutieven de structurele behoeften (infrastructuur,
human resources en pedagogische ondersteuning) en de impact op de begroting van de doelstellingen die in de onderhavige motie worden
beoogd, te evalueren, en vervolgens de nodige middelen aan te wenden voor de realisatie ervan, onder meer in de context van de bevolkingsgroei
in Brussel.
- verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen de onderhavige motie over te maken aan de verschillende betrokken regeringen, alsook
aan de 18 andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.
38 stemmers : 36 positieve stemmen, 2 onthoudingen.
 



VANWEGE DE RAAD :

(get.) De Secretaris van de Raad,
Jacques De Winne

 (get.) De Voorzitter van de Raad,
Michel Eylenbosch

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT :
Sint-Jans-Molenbeek, 28 november 2013,

OP LAST :

De Gemeentesecretaris, 

Jacques De Winne

 

De Burgemeester, 

Françoise Schepmans
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