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200 tablets voor kleuter- en basisonderwijs Riemst 

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit deze tijd en zijn nodig om de 

leerdoelstellingen te halen. Om hieraan tegemoet te komen investeert de gemeente 

Riemst in de aankoop van 200 tablets voor het kleuter- en lager onderwijs. Op 

woensdag 23 mei werden de tablets voor het eerst gebruikt in de klassen. 

Mark Vos, burgemeester: “De tablets werden aangekocht voor het kleuter- en basisonderwijs 

in Riemst en dit zowel voor het gemeentelijk als voor het vrij onderwijs. Dat is uniek in 

Vlaanderen, maar voor ons is elke leerling gelijk. Ongeacht het onderwijsnet, moeten alle 

jonge Riemstenaren de kans krijgen om zich te ontwikkelen in een maatschappij waarin het 

digitale steeds belangrijker wordt.” 

Door de tablets in de klas te gebruiken, krijgt elk kind de kans om kennis te maken met de 

digitale wereld.  

Mathieu Eycken, schepen van ICT: “Tablets, smartphones, computers,…zijn niet meer weg 

te denken uit deze tijd. Door de tablets in de klas aan te bieden, krijgt elk kind de kans om te 

leren omgaan met moderne digitale toepassingen.” 

Digitale leermiddelen zijn immers nodig om de leerdoelstellingen te halen.  

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: “Tablets moeten onderdeel uitmaken van het volledige 

leerpakket, zodat leerlingen voorbereid worden op de digitale wereld en er correct mee leren 

omgaan. Niet ieder kind krijgt die kans van thuis uit, en daar willen wij als gemeente 

ondersteuning bieden.” 

De gemeente ondersteunt de scholen niet alleen bij de aankoop van de tablets, maar ook bij 

het voorbereiden van de leerkrachten. 

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: “Ook voor de leerkrachten vraagt het gebruik van zo’n 

tablet een extra inspanning. Ze volgden dan ook een opleiding om de tablets correct te leren 

gebruiken. Zo kunnen ze de leerlingen optimaal ondersteunen in hun digitale zoektocht.”  

Ook de WIFI-verbinding in de gemeentelijke scholen wordt binnenkort geïnstalleerd. 



Mathieu Eycken, schepen van ICT: “We investeren 100.000 euro in de aankoop van de 

tablets en daarbovenop wordt er 13.080,83 euro geïnvesteerd in een veilige WIFI-verbinding 

in de gemeentelijke scholen.” 

-Einde persbericht - 
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