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Op het terrein van de basisschool bevinden zich 
een herenhuis en acht verouderde tijdelijke pa-
viljoenen.  Het brandweerverslag is vernietigend 
voor het verder bestaan van de huidige infrastruc-
tuur.  Het volledige domein mag bijgevolg vrijge-
maakt worden voor een nieuwe basisschool met 

klassen, polyvalente zaal, sanitair en administra-
tie, al dan niet met behoud en renovatie van het 
herenhuis.  Momenteel zijn hierin de administratie 
en refter ondergebracht.  Fasering is noodzake-
lijk, aangezien de school in werking moet blijven 
gedurende het schooljaar.
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De villa blijft boegbeeld en wordt integraal onderdeel van de 
school.  Rondom de nieuwe school ontstaan meerdere buiten-
ruimten met een verschillend karakter, zoals de moestuinen, de 
boomgaard en de speeltuin.  Aan de kant van het Arenbergpark 
nestelt de school zich in de bomen.  De informele ruimte tussen 
de oude paviljoens komt in de nieuwe school in verschillende 
gedaanten terug : als speelruimte in de vorm van de vijf meter 
ruime speelgang en de polyvalente ruimte direct daaraan vast, 
als patio, tuinkamer, veranda en entrees die geheel geopend 
dienst doen als schuilplek.
De klassen van de lagere school en het kleuterdorp hebben elk 
een naar eigen inzicht in te richten tuin in de zon.  Binnenin, in het 
hart van de school, bevinden zich de gemeenschappelijke voor-
zieningen.  Deze zijn zonder gangen aan elkaar geschakeld.  Op 

die manier heeft elke ruimte gebruikskwaliteit en zijn alle ruimtes 
door elkaar te gebruiken.  De eetzaal, die als het ware voorzich-
tig op de schouder van de villa tikt, maakt school en villa samen 
één.  De drie kleuterklassen staan met elkaar in verbinding, via 
een halletje, via tunnels en een speelplateau voor de kinderen.  
Zo ontstaat een apart dorp dat zich door middel van de veran-
da richt op de speeltuin buiten.  De lagere school klassen zijn 
tweezijdig georiënteerd.  Enerzijds naar een twee meter diepe 
kastenwand die op sommige plekken te openen is zodat delen 
van de gang en polyvalente zaal bij de klas betrokken worden, 
en anderzijds naar de tuin.  De lokalen lijken in veel opzichten op 
thuis.  De voordeur naar de klas is een halletje met garderobe 
en toiletten.  Hal, zithoek en computerhoek zijn onderdeel van 
de kast.
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