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Antwoord op de schriftelijke vraag gesteld door Mevrouw Carla Dejonghe, gemeenteraadslid, 
betreffende de uitnodigingen voor proclamaties.  

Mevrouw, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 3 juli, wensen wij u enkele toelichtingen te verstrekken. 
2 jaar geleden werd de organisatie van de proclamaties van de leerlingen van de gemeentescholen van 
Sint-Pieters-Woluwe gewijzigd. Inderdaad, om het einde van het schooljaar minder te belasten, werd er 
met de directies overeengekornen dat de onderwijzers de rapporten van hun leerlingen zouden 
overhandigen in hun respectievelijke klassen en onmiddellijk daarna de ouders zouden ontmoeten. Er 
bestaat dus geen officiee prijsuitreiking meer in de verschillende schoolinrichtingen. 
Er wordt evenwel nog steeds een plechtige proclamatie georganiseerd in het Cultureel Centrum voor de 
leerlingen die hun getuigschrift basisonderwijs hebben behaa1d op het einde van het zesde jaar lager 
onderwijs. Deze formele plechtigheid wordt gevolgd door de proclamatie van de leerlingen die hun 
secundair onderwijs hebben be'éindigd. 
In juni laatstleden zijn de uitnodigingen bij vergissing niet opgestuurd geweest voor beide ceremoniën. 
Wij verzoeken u ons hiervoor te willen verontschuldigen en verzekeren u dat alles in het werk zal 
worden gesteld opdat deze vervelende situatie zich in de toekomst niet meer zou herhalen. 
Wat de academies betreft, werden alle leden van de Gemeenteraad uitgenodigd voor de opendeurdagen 
van de "Académie des Arts". Wat de "Académie de Musique"/Muziekacademie betreft, wordt jaarlijks 
een evenement georganiseerd einde september, waar de gemeenteraadsleden op zullen uitgenodigd 
worden. 
Wat de Nederlandstalige Muziekacademie betreft, worden er reeds vele jaren geen schriftelijke 
uitnodigingen verstuurd naar de gemeenteraadsleden en het schepencollege voor de proclamatie van 
Stokkel. Voor de belangrijkste proclamatie van het schooljaar, de prijsuitreiking met laureatenconcert in 
maart, was dit wel degelijk gebruikelijk. Om een betere respons te kunnen krijgen, is op verzoek van 
meerdere actoren (Cultureel Centrum, gemeentediensten) voor het schooljaar 2014-2015 de uitreiking 
op eenç1insdag gepland, want de belangstelling van de genodigden hiervoor is cruciaal en we hopen 

eze maatregel dit opnieuw in stijgende lijn te krijgen. 



Om uw agenda zo goed mogelijk te kunnen beheren, kunt u nu al de data te noteren van de 
prijsuitreikingen die zullen plaatsvinden op het einde van het schooljaar 2014-2015. 

De ceremonie voor de jonge laureaten van het Franstalig basisonderwijs zal doorgaan op donderdag 25 
juni 2015 om 14 uur. Om 19 uur komen de leerlingen van het Nederlandstalig basisonderwijs aan de 
beurt. Ter afsluiting wordt om 20 uur de receptie georganiseerd voor de afgestudeerden van het 
secundair onderwijs. 

Met de meeste hoogachting, 

Serge de Patoul 
	

Helmut De Vos 
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