datum 9/01/’20
Een beperkte groep (6) ouders was aanwezig. Er waren enkele verontschuldigingen. Deze
ouders krijgen ook het verslag van deze vergadering.
Via een PPT werd de situatie geschetst.
- Er werd een huursubsidie goedgekeurd. Dit wil zeggen dat het maximumbedrag en
het maximum aantal m² dat gebouwd mag worden bepaald werd. De instantie die
deze huursubsidie toekent is AGION. (Agentschap voor Infrastructuur in het
onderwijs)
- Er zijn enkele zekerheden:
- De nieuwbouw wordt energieneutraal: zonnepanelen, warmtepomp, helpen
hierbij
- Er is een zelfregulerend ventilatiesysteem, maar de vensters zullen nog open
kunnen.
- De maximumgrootte van een klaslokaal is 60m². (Onze huidige klassen zijn
64 m²) Er zal dus creatief moeten nagedacht worden over het gebruik van de
beschikbare ruimte.
- De oppervlakte van de speelplaats en het schoolgebouw zijn even groot. Ook
dit is bepaald door Agion.
- Per 15 leerlingen moet een toilet voorzien worden.
- De school moet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
- We bouwen op de plaats van het huidige college in de Kasteelstraat.
- Volgende punten vinden de aanwezige ouders belangrijk om mee te nemen bij de
start van het het nieuwbouwproject.
- Mobiliteit en veiligheid:
- De ingang van de school bevindt zich in een voetweg.
- De Kasteelstraat wordt een schoolstraat. (Doorgaand verkeer wordt
verboden tijdens start en einde van de school.)
- Er is voldoende parkeermogelijkheid rond de school: bereikbaarheid
voor ouders met kleine kinderen, …
- Het schoolgebouw staat een beetje weg van de Kasteelstraat met een
groen parkje voor het gebouw.
- Gebouw en pedagogische visie:
- Dit blijkt sterk samen te hangen.
- De ouders willen zich hierover niet echt uitspreken, dit is materie voor
het leerkrachtenteam.
- Ze vragen echter wel om te worden meegenomen in de weg naar
eventuele vernieuwing van de onderwijsvisie.
- Groene speelplaats
- De ouders zijn voorstander van een harmonie tussen verharde
speelplaats en groene omgeving.
- Het mag echter geen vuile boel worden en geen beperking geven in
het te spelen oppervlakte bij slecht weer.
- Het accent moet blijven liggen bij spelen.
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De ouders vinden het niet nodig om een aparte speelplaats te hebben
voor kleuters en lagere schoolkinderen. Wel zou het handig zijn om
aparte speelzones te creëren, zodat ieder zijn eigen speelruimte kan
vinden.
Andere opmerkingen:
- De aanwezigheid van een crèche op site is heel belangrijk voor de
ouders.
- De opvang in de schoolgebouwen is een grote meerwaarde.

Enkele nog onbeantwoorde vragen:
- Is er ook een ‘groener’ waterbeleid?
- Welke zonwering wordt gekozen?
- Wie bouwt? Wie huurt en wie verhuurt?
- Wordt er duurzaam materiaal gebruikt?
- Kan er een toegangsweg voorzien worden vanuit de Kerkstraat? (boerderij
Partisan?)

