Kleuters van alle Leeftijden
samen in een groep
Vanaf 1 september 2022 zitten bij GO! Freinetschool Villa Zonnebloem kleuters van
alle leeftijden samen in een groep. Hiermee gaat de school nog meer naar de
basisvisie van Celestin Freinet: leren met, van en aan elkaar.
Hoewel nieuw en uniek in Mechelen, heeft de classe unique haar nut reeds
lang bewezen. Er is nationaal en internationaal onderzoek naar verricht. De
resultaten daarvan zijn bijzonder gunstig.
GO! Freinetschool Villa Zonnebloem en Het Zonnehuis krijgen kleuterklassen
volgens het unieke concept van Classe Unique, 4 klassen in De Villa en 2 in
Het Zonnehuis.
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