
Deze middag reis ik af naar Antwerpen om bij het openingsfeest te zijn van het nieuwe school
gebouw van Skellig Michaël. Aangekomen in Antwerpen parkeer ik de auto in een zijstraat van 
de Lamorinièrestraat, vlakbij waar de school zou moeten zijn. Het is even zoeken; dan zie ik 
een bontgekleurd pallet van kinderen en ouders een steeg in verdwijnen – ik weet het zeker, 
ik ben aangekomen bij de Steinerschool Skellig Michaël. Bijzonder toch hoe je moeiteloos 
‘Vrijeschoolmensen’ herkent.
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Na een hartelijk ontvangst door de juffen en Ietje Visser, 
de schooldirecteur, kijk ik alvast rond op het schoolplein 
en in het indrukwekkende schoolgebouw. 
Meteen is voelbaar hoe hier met veel passie en bezieling 
gewerkt is en nog steeds wordt aan het bieden van een 
omgeving van betekenis voor de kinderen.
Wat direct opvalt op het schoolplein zijn de prachtige 
heuvels, geen toeval lijkt mij, zeker als je de betekenis 
van Skellig Michaël nagaat. Op de website van de school 

vind ik een prachtig verhaal van Wilbert Lambrechts 
over de naamgeving van de school: 
Michael Scellig is dus een engel-rots en verenigt in die 
naam twee elementen: het hemelse en het aardse. Je 
zou dus deze uitstekende rots kunnen zien als een punt 
van de aarde dat zich verheft uit de omgevende massa 
met het oog op de aanraking met het hemelse, in dit 
geval Michaël.
Wat heerlijk dat de kinderen op deze heuvels lekker 
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kunnen klimmen en modderen. Het schoolplein is mooi 
vormgegeven en nodigt de kinderen uit om te klimmen, 
te klauteren, te ontdekken en te voelen. 
Speciaal voor het openingsfeest zijn er kraampjes met 
lekkers en drankjes, ook is er livemuziek. 
Het openingswoord deelt Ietje met Danny Meylemans, 
de voorzitter van de raad van bestuur. De kinderen, 
ouders en andere genodigden luisteren vol aandacht 
naar de leraren die een prachtig lied zingen.
Na de officiële opening en het gezamenlijk doorknippen 
van het roze satijnen lint, is het schoolgebouw officieel 
geopend! 
Ietje nodigt geïnteresseerden uit voor een rondleiding in 

het imposante schoolgebouw. Onze rondleiding begint 
op de begane grond van het gebouw, de etage met de 
peuter- en kleuterklassen. 
Kinderen starten in België al op twee-en-een-halfjarige 
leeftijd op school. In het regulier onderwijs is er voor 
peuters meestal geen ruimte voor een middagslaapje. 
Hier op het Skellig Michaël is er in de peuter- en kleu-
terklas wel ruimte voor de jongste kinderen om te kun-
nen slapen tussen de middag. Wat een gezellig en warm 
ingericht lokaal! 
We gaan het trappenhuis in naar boven, waar de hogere 
klassen 1 tot en met 6 zijn. Allereerst vallen de prachtige 
kunstwerken van schoolbordtekeningen op, in elke klas 
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een andere Michaël-voorstelling. Alle meubels zijn her-
gebruikt; ik herken de ouderwetse tafels en stoelen van 
die onverwoestbare kwaliteit, zoals wij die in de jaren 
90 ook in de klas hadden. 
Er is zelfs een gymzaal in het gebouw aanwezig en op de 
immens grote zolder zijn verschillende ruimtes, waaron-
der een vergaderruimte. 
We gaan helemaal terug naar beneden, naar de kelder, 
waar zich onder andere de fietsenstalling bevindt. Ietje 
vertelt over de geschiedenis van het gebouw, dat in 
1903 werd gebouwd als klooster. De drie zusters die 
dit klooster hebben laten bouwen, waren zeer vooruit-
strevend en kozen voor mooie en moderne bouwmate-

rialen. Met veel zorg en bezieling is het ontworpen en 
gebouwd en die lijn wordt hier vandaag de dag duidelijk 
voelbaar voortgezet.
Terug naar boven gaan we weer het plein op, het feest 
tegemoet. De band speelt, de kinderen gaan lekker 
hun gang terwijl de volwassenen babbelen. Er wordt in 
bomen geklommen, gerend, gerold en er worden heer-
lijke modderballen gemaakt. 
Wat een prachtige plek voor de kinderen om even aan 
het stadsgedruis te ontsnappen. Deze school heeft nog 
heel veel mooie jaren in het vooruitzicht, jaren waarin er 
verder gebouwd zal worden, niet alleen aan het gebouw, 
maar zeker ook aan de identiteit en de idealen. n
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