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cultuur

•multiculturele groep kinderen vormt 
een kleurrijk geheel

•door een architectuur met kleur toont 
deze samenleving zijn ware aard aan 
de omgeving

conceptnotaconceptnotaconceptnotaconceptnota

stedenbouw
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kind

•school voor en door kinderen

•eigen leefwereld stimuleren

0 1 2 3 4 5 10 m

groen

•groen behouden en benadrukken

•visuele oase voor de grijze buurt

stedenbouw

•orde scheppen in chaotisch terrein

•schaal van de directe omgeving 
respecteren
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inplantinginplantinginplantinginplanting

omgeving

•aansluiting bij bestaande bebouwing

•bouwdiepte respecteren

•bouwtypologie herhalen

•openheid naar buurt

binnengebied

•visuele communicatie tussen 
binnengebieden

•binnenterrein optimaliseren: enkel 
zone aan straat  en rand bebouwen

10 m543210

zone aan straat  en rand bebouwen

•scheiding met école sainte ursule 
dematerialiseren
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sanitair

refter

binnentuin

10 m543210
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plan nivo 0plan nivo 0plan nivo 0plan nivo 0

inkomhal

•toezicht directeur en administratie

•trappenhal naar klassen en turnzaal

•inkomhal bruikbaar voor activiteiten: 
receptie, info… voor schoolse en 
buitenschoolse activiteiten

directie en administratie

•toezicht op inkomhal, binnentuin en 
trappenhal

kleuterklassen

inkom

kleuter tuin

administratie
direkteur

kleuters kleuters kleuters kleuters

binnentuin

sanitair

kleuterklassen

•trappen vermijden

•rechtstreeks contact met eigen 
binnentuin

refter
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plan nivo 1plan nivo 1plan nivo 1plan nivo 1

klassen

•2 klaslokalen eerste graad

•2 klaslokalen tweede graad

0 1 2 3 4 5 10 m

polyvalente zaal

1e graad 2e graad 2e graad1e graadpolyvalent
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plan nivo 2plan nivo 2plan nivo 2plan nivo 2

klassen

•2 klaslokalen derde graad

•1 multimedialokaal

•1 crearuimte

leerkrachtenlokaal

10 m543210

leerkrachten multimedia crea3e graad3e graad
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plan nivo plan nivo plan nivo plan nivo ----1111

turnzaal

•autonoom bruikbaar

•berging

•sanitair en kleedkamers

•daglicht via oostgevel

technische lokalen

berging

•algemene berging school

•archief

10 m543210

technische lokalen

•stookruimte

•tellerlokaal

berging

stookruimte

turnzaal

sanitair

berging

archief

tellerlokaal
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doorsnededoorsnededoorsnededoorsnede

algemeen

•bouwdiepte en -typologie van 
omgeving respecteren

•turnzaal ondergronds met daglicht 
via oostgevel

circulatie

•verticale circulatie beperken voor 
kleinste kinderen

•gemeenschappelijke functies op 
gelijkvloers

straat tuin

10 m543210

•circulatiezone is buffer naar straat 
voor klimaat- en geluidsbeeersing

klaslokalen

•klaslokalen gegroepeerd

•kleuters op gelijkvloers met directe 
toegang tot tuin

•lagere school op verdiepingen met 
gang als buffer voor straatgeluiden
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ruwbouwruwbouwruwbouwruwbouw

beton

•sterke architecturale en structurele 
eigenschappen

•onderhoudsvriendelijk

•heeft geen afwerking nodig

•ecologisch verantwoord: 
gerecycleerde granulaten

•zware volumieke massa, 
warmetabsorptie = passieve zonne-
energie

geprefabriceerde elementengeprefabriceerde elementen

•ruimte- en kostenbesparend voor 
werfinrichting

•korte montagetijd, beperkte 
afhankelijkheid van 
weersomstandigheden

•grote maatvastheid

•repetitieve structuur heeft gunstige 
invloed op kostprijs

•gecontroleerde betonkwaliteit

•licht refelecterend oppervlak aan 
binnenzijde dankzij gladde bekisting: 
neutrale achtergrond voor creativiteit 
kinderen

project

•skelet, invulwanden en vloerplaten
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gevelbekledinggevelbekledinggevelbekledinggevelbekleding

volkern plaatmateriaal

bouwfysische voordelen van 
geventileerde gevelbekleding

•geen vochtproblemen door inwendige 
condensatie en/of regendoorslag

•beperkte uitzetting en krimp van de 
hoofddraagconstructie door geringe 
temperatuurschommelingen

•buitenzijde isoleren = plaatselijke 
koudebruggen van draagconstrucite 
compenseren

blinde bevestiging

•70% zachthoutvezel met 30% bindmiddel

•hoge kleurechtheid:

°schilderwerken overbodig

°bestand tegen uv-straling

°mogelijkheid tot zeefdruk

•duurzaam materiaal

°hoge chemische resisitentie:

°ongevoelig voor vocht (geen 
schimmel of rotting mogelijk)

°gesloten, niet-poreus oppervlak: 
bestand tegen vuil, reinigbaar

•hoge stootvastheid

•veilig brandgedrag

•nibe-klasse 2, milieutechnisch 
aanbevolen bouwproduct
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schrijnwerkschrijnwerkschrijnwerkschrijnwerk

hout

•sterke architecturale en structurele 
eigenschappen

•onderhoudsvriendelijk

•heeft geen afwerking nodig

•ecologisch verantwoord:

°fsc label: forest saving 
certificate

°duurzaam geproduceerd 
hout is een hernieuwbare 
grondstof met hoge 
milieukwaliteitenmilieukwaliteiten

°volkern plaatmateriaal = 70% 
zachthoutvezel (snelgroeiend 
naaldhout uit europese 
productiebossen) met 30% 
inert bindmiddel

beglazing

•hoogrendementsbeglazing met 
doordachte dimensionering en 
oriëntatie van de beglaasde 
oppervlakte
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interieurinterieurinterieurinterieur

natuurlijke materialen

•zichtbeton van prefabelementen 
wanden en plafond: licht 
refelecterend oppervlak aan 
binnenzijde dankzij gladde bekisting 
biedt neutrale achtergrond voor werk 
van kinderen

•onbehandeld houten schrijnwerk

•vloerbekleding linoleum

•keramische tegels sanitair

distributie techniekendistributie technieken

•via vloer- en plafondplaten naar 
opbouwtoestellen

•horizontale kabelgoten aan plafond

•horizontale distributieplint tegen 
wand

•vertikale kabelkast in wand
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verlichtingverlichtingverlichtingverlichting

daglicht

•vloer tot plafond beglazing in elk 
lokaal

•vertikale lichtstrook voor 
ondergrondse turnzaal

•gevel- en daklicht voor sanitair en 
refter

hoog rendement nutsverlichting 

•electronische ballasten

•minuterie of IR detectoren

•intelligente daglichtcontrole: 
gewaarborgd gemiddeld 
verlichtingsnivo overdag = 300 lux

bestudeerde optie 

•fluorescentietoestellen in klaslokalen, 
gangen, kantoren en refter:

°lichtkleur neutraal wit 4000K

°antiverblindingsreflector

°levensduur 12.000-20.000 uren
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makettemakettemakettemakette


