Nieuwbouw
van klaslokalen
te oostende.
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gelijkvloers

naar de Spilliaertstraat. Hiertoe dienen twee woningen te worden gesloopt, de internaatsbeheerderswoning geïncorporeerd en de achterliggende
vleugel heringericht.
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Uitgangspunt is zoveel mogelijk te behouden : recuperatie en renovatie. Het
bestaande
conciërgegebouw
(met
beschermde gevel) en de verschillende
lokalen worden heringericht door middel van een nieuwe bestemming of een
nieuwe configuratie van de infrastructuur.
Slechts de leegstaande woningen worden
vervangen door een nieuw gedeelte. Dit
uit zich in een nieuw voorgebouw met
klaslokalen langs de Rogierlaan en een
renovatie van de bestaande achtervleugel
die de keuken, refter en extra leslokalen
herbergt.
Gezien het moeilijke gegeven van de ver-

schillende niveau’s tussen de bestaande
en de nieuwe gebouwen, wordt het idee
uitgewerkt om het gebouw te bezoeken
door middel van een centrale circulatiezone. Deze wringt zich tussen de nieuwbouw en de achtervleugel, verbindt op
speelse wijze de klaslokalen en andere
functies, en lost alle niveauverschillen
tussen oud en nieuw op. Tegelijk zorgt
de gaanderij voor een gemakkelijke doorgang naar de Spilliaertstraat en de twee
andere scholen.
De galerij is duidelijk een verbindingselement maar is tegelijk ook een ruimte
om zich op te houden. Kleine architec-

turale ingrepen, zoals verbrede treden,
verlaagde muren, bijzondere zichten,
onrechtstreekse lichtinval, etc… moeten
dit oponthoud en het ontmoeten stimuleren.
In de voorgevel wordt de circulatiezone
architecturaal vertaald door middel van
een uitkraging, zodat tegelijkertijd de
inkom van de school langs de Rogierlaan
geaccentueerd wordt. Deze inkom wordt
links geanimeerd door een bijzonder zicht
in de polyvalente zaal en rechts door de
openheid van het onthaal in de voormalige conciërgewoning.
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Het bouwprogramma voorziet in een refter met
keuken, een polyvalente ruimte en acht klaslokalen. De inkom bevindt zich aan de Rogierlaan,
wel moet er een doorgang gecreëerd worden

