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Beste leerlingen en (groot)ouders,

Het is zover… de plannen voor onze nieuwe kinder- en jongerencampus hebben nu écht 
vorm gekregen.

Zoals jullie weten uit voorgaande communicatie werd door het gemeentebestuur en de 
directie van onze school beslist om de verouderde gebouwen van het jeugdcentrum en de 
lagere school te vernieuwen. Er is gekozen voor een multifunctioneel gebruik en brede 
school. Hierdoor ontstaat een échte kinder- en  jongerencampus over de hele zone tussen 
de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) tot en met de turnzaal.  

In de afgelopen maanden werd heel intensief gewerkt aan een bundel van eisen met de 
gebruikers, het doorlopen van een aanbestedingsprocedure met kandidaat architecten en 
aannemers en het beslissen met een jury over de laatste weerhouden ontwerpen.  Het was 
een héél boeiend traject.  De opdracht werd deze maand toegekend aan A33 Architecten 
en bouwbedrijf Dethier die de handen in elkaar slaan om, samen met het bestuur, de 
school en de verenigingen, een stimulerende leer- en speelomgeving te geven in een 
duurzaam gebouw met aandacht voor flexibiliteit en attractieve buitenruimtes die 
iedereen uitnodigen tot beleving aan de rand van het bos en toch verweven met het dorp. 
Een huiselijke sfeer in de nieuwe kleuterschool en een uitnodigende omgeving voor het 
jeugdhuis en de verenigingen.

Met de ontharding van de speelplaats tijdens de paasvakantie werd reeds een eerste 
aanzet gegeven tot “school in het groen”. In het ontwerp met A33 komt dit nog meer aan 
bod en gaan we voor alle leeftijden op ontdekking in verschillende zones en zelfs met 
een dakspeelplaats voor de lagere school en jeugdverenigingen. 

Uiteraard wordt ook gedacht aan toegankelijkheid met ruime fietsenstallingen voor 
kleuters, lagere school en verenigingen. Toegang zal mogelijk zijn vanuit Cardijnlaan, 
Kuiperstraat en langs Oostakker. Er wordt zelfs een toegang over het gebouw gemaakt! 
Kijk maar eens op de ontwerpbeelden. De Cardijnlaan blijft éénrichtingsverkeer en zal 
langs een heringerichte, bredere Schoolstraat doorgang geven tot aan de Kuiperstraat. 
Er wordt dus maximaal ingezet op speel- en leefruimte door inname van een deel van de 
Cardijnlaan.

Uiteraard kan een nieuw gebouw niet zomaar worden neergezet. We zullen enige tijd 
rekening moeten houden met andere omstandigheden.  Enkele tijdelijke klaslokalen en 
sanitair worden voorzien voor bepaalde klassen van de lagere school. En uiteraard 
dienen we rekening te houden met een werfzone. Die zal veilig worden ingericht zodat 
onze kinderen nog steeds in een veilige schoolomgeving kunnen vertoeven. Hoe dit 
allemaal precies zal lopen, laten we tijdig weten. Eerst moeten de architecten en het 
bouwbedrijf nog zorgen voor een vergunning zodat de afbraakwerken kunnen starten na de 
kerstvakantie 2021.  De verdere fasering wordt nog in detail uitgewerkt met de aannemer. 
We houden jullie verder op de hoogte!

Bedankt voor jullie begrip en medewerking in de komende periode.

Voor meer informatie kan u terecht bij directie@deknipoog.be of onze gemeentelijke 
projectcoördinator Els Leysen:  014 50 71 35 – els.leysen@vorselaar.be  
Check ook eens de website voor onze projectpagina: www.vorselaar.be/campus
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Zicht ter hoogte van BKO De Regenboog: rechts Staminee en grote zaal, trap over het dak naar het bos, fietsenstalling en het 
hoofdgebouw met administratie (glv), jeugdlokalen (+1) en conciërgewoning (+2).

Zicht vanuit huidige kleuterschool richting BKO De Regenboog: rechts een nieuwe luifel als verbinding met administratie (rechts) 
en kleuterschool (links). Links zicht op de groene speelruimte lagere school en zicht op podiumtrap. Rechts sportvelden. 
Rechtdoor onder luifel door de kleuterspeelplaats. 



Zicht vanuit BKO De Regenboog: de nieuwe kleuterspeelplaats met rechts enkele ramen/deuren van kleuterklassen. Rechts bovenaan 
balustrade van de dakspeelplaats. Rechtdoor zicht op administratief gebouw en jeugdlokalen. Onder de luifel door zicht tot aan 
lagere school. 

Binnen in een kleuterklas en de gang. De kleuren worden nog in overleg met de leerkrachten beslist.

 

Namens het college van burgemeester en schepenen en directie,

Elly Beirinckx Lieven Janssens Kurt Gevers

Algemeen directeur Burgemeester Directeur De Knipoog
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