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TWEE NIEUWE SCHOLEN MIDDEN IN ‘T GROEN
Een nieuw begin voor scholen met traditie
Beste lezer
Het Heilig Hart van Maria-instituut in ‘s-Gravenwezel heeft een rijke onderwijstraditie. Reeds meer dan
185 jaar wordt er gewerkt aan de toekomst van jonge mensen.
De voortdurende vernieuwing binnen het onderwijslandschap maakt dat ook wij onze gebouwen dienen af
te stemmen op de snel evoluerende maatschappij met tal van nieuwe technologieën en inzichten.
De oudste gebouwen aan de Oudaen en de containerklassen van de kleuterschool worden vervangen door
een nieuwbouw van meer dan 5000 m².
Voor de kleuters voorzien we een mooie, eigentijdse kleuterschool aangepast aan de behoeften van jonge
kinderen in hun ontwikkeling.
Voor het secundair onderwijs investeren wij in elke studierichting: Kantoor en verkoop, Restaurant en
keuken - Grootkeuken, Sociale en technische wetenschappen, Techniek-wetenschappen, en wellicht ook
Verzorging-voeding (in aanvraag).
Met de in gebruik name van de ruime, duurzame en moderne gebouwen zal het leer- en leefcomfort
van onze leerlingen sterk toenemen. Midden in het groen bieden wij hen graag een unieke, kwalitatieve
(speel)ruimte.
Voor de nieuwbouw kunnen wij rekenen op de steun van de Zusters van het Heilig Hart van Maria en het
schoolbestuur DIM Antwerpen. Het project is een ontwerp van Markant Architecten en wordt gerealiseerd
binnen het programma ‘Scholen van Morgen’.
In deze ﬂyer leest u alvast meer over het te verwachten nieuwbouwproject.

Pascale Van Haute
directeur basisschool

Jef Verheyen
directeur secundair

SECUNDAIR
© MARKANT ARCHITECTEN

TWEE NIEUWE SCHOLEN MIDDEN IN ‘T GROEN
Kleuterschool
Deze nieuwbouw biedt een optimale leeromgeving om kleuters
te stimuleren in hun ontwikkeling. Op de site bouwen we
een eigentijdse kleuterschool, nabij de lagere school en toch
veilig geborgen in het groen. De architectuur van dit project
schenkt veel aandacht aan de relatie binnen- en buitenruimten.
Klaslokalen worden via klastuintjes verbonden met het speelbos
alsook met de centrale ontmoetingsplaats. De vorm van dit
gebouw en de veelheid aan lichtinval zorgen voor een speels en
kindvriendelijk karakter.
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Ook voor het secundair is nieuwbouw een absolute noodzaak.
Sommige gebouwen aan de Oudaen zijn meer dan 100 jaar oud
en zijn dringend aan vervanging toe.
De nieuwbouw biedt plaats aan 20 comfortabele klaslokalen, een
open leercentrum, een virtueel kantoor, lokalen voor techniek,
verzorging, wetenschappen..., een refter, een polyvalente zaal,
een zelfbedieningsrestaurant...
Een deels overdekte speelplaats sluit hierbij aan en accentueert
het open karakter van het gebouw. De meeste lokalen hebben
uitzicht op het unieke groene, omliggende gebied.

Verloop van de werken
Jarenlang hebben we gezocht naar de best mogelijke
inplanting, de meest sprekende uitstraling en de meest
logische opbouw van onze nieuwe scholen. Momenteel kijken
we uit naar de eerste concrete werkzaamheden.
Eerst wordt de site bouwklaar gemaakt. Enkele bomen worden
gerooid, enkele bijgebouwen afgebroken en de ﬁetsenparking
van de basisschool wordt verlegd.

De grotere werken zullen starten in het voorjaar van 2015.
Als alles naar wens verloopt, nemen de kleuters hun intrek
in hun nieuw schooltje begin 2017, en start het secundair op
1 september 2017 op de nieuwe campus.
Bouwprojecten van deze omvang zorgen onvermijdelijk voor
een zekere vorm van overlast. Wij durven rekenen op het begrip
van onze buren, personeelsleden, leerlingen, hun ouders en
andere betrokkenen.
Wij houden u op de hoogte via onze website en Facebook pagina.
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