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Mondelinge vraag van mevr. Maison: Campagne "Silence, on lit".
Mevr. Maison geeft aan dat taalbeheersing essentieel is om zich te ontwikkelen binnen een school, ook
tijdens latere studies. Een achterstand op dit vlak is één van de oorzaken is tot falen in hogere studies. Volgens
het laatste Pisa-verslag behalen de leerlingen van de Federatie Wallonië-Brussel middelmatige resultaten voor
Frans, wat andere studies ook bevestigen. Er moeten structurele maatregelen komen, zoals de hervorming van
het Pacte d’excellence, maar deze hebben pas een impact op lange termijn (binnen een tiental jaar).
Er moeten op korte termijn directe maatregelen genomen worden die geen grote meerkost inhouden,
zoals de campagne Silence, on lit (initiatief van een Franse vereniging). Door de goede resultaten van deze
campagne in Franstalige gebieden (Canada, Zwitserland, …) werden deze campagnes uitgebreid tot besturen,
bedrijven, ziekenhuizen en zelfs gevangenissen. Talrijke Belgische scholen nemen er ook aan deel. Het bestaat uit
dagelijks 15 minuten verplicht lezen, niet enkel de leerlingen maar ook het personeel, van de directeur tot het
onderhoudspersoneel. De leerlingen kunnen zelf kiezen, zolang het maar boeken zijn (strips zijn toegelaten, met
uitzondering van tijdschriften, manga en boeken op tablet). Dit leesmoment zorgt voor ontspanning en levert
grote voordelen op, ook voor de bibliotheken die hun uitleencijfers opnieuw zien stijgen.
Volgens sommige studies kan een leerling per schooljaar 90.000 woorden ontdekken door elke dag 5
minuten te lezen. Dit is erg belangrijk voor bescheiden gezinnen waar boeken minder evident zijn. Door talrijke
bijschoolse activiteiten is er soms geen tijd meer voor lezen. Tijdens een bezoek aan het parlement van de Franse
gemeenschap was een hele Ukkelse klas voorstander van 15 minuten verplicht lezen. Overweegt het college om
deze verplichting in te voeren in de Ukkelse gemeentescholen?
Schepen Gol-Lescot deelt de bezorgdheden van mevr. Maison. Als voormalige schepen van Cultuur heeft
ze boekenbeurzen georganiseerd en geprobeerd om scholen hierin te betrekken om leerlingen in contact te
brengen met boeken. De bibliotheken van de Ukkelse gemeentescholen beschikken over een ruim aanbod.
Deze leesverplichting staat vermeld in de algemene beleidsverklaring en er wordt hieraan momenteel
gewerkt. Tot op heden lijkt de school Calevoet de meeste interesse te tonen omdat de school over een klein
geïsoleerd lokaal beschikt dat als leeszaal gebruikt kan worden. De schepen hoopt dat de leesverplichting tegen
het einde van deze legislatuur in alle Ukkelse scholen ingevoerd is.
Mevr. Maison wenst dat er tegen eind 2020 ten minste een pilootproject heeft plaatsgevonden in een
school. Ze vindt dat dit initiatief de samenhang van de pedagogische teams zal versterken.

