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1. Hoe kan in dit concept tegemoetgekomen
worden aan de vraag naar ruimte voor het
klasdoorbrekend werken?
Hoe kan je collectieve ruimtes maken waar
plaats is voor het werken met individuele
leertrajecten?
Hoe realiseer je dit wetend dat het huidige
concept 1265m² boven de fysische norm zit
en het uiteindelijke ontwerp de 11.507m² BVO
niet mag overschrijden (10.207m² + 1300m²
sport).
2. Hoe kunnen de collectieve ruimten die nu
ondergronds gelegen zijn meer bij de werking
van de school worden betrokken?
Hoe kunnen ze meer daglicht en uitzicht
krijgen?
3. Hoe kan in dit concept het huidige gebouw
van het kinderdagverblijf en de bijhorende
speelplaats behouden blijven?
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De ruimtes zoals voorzien in het wedstrijdvoorstel waren algemeen beschouwd te ruim ontworpen ten opzichte van het programma van eisen.
In het gewijzigde voorstel voldoen alle ruimtes nog steeds aan de gevraagde minima en aan de Fysische Norm.
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vleugel inkrimpen
-2.01 - parking
-2.02 - toegang
-2.03 - trap
-2.04 - toegang eetzaal
-2.05 - afvalcontainers (24m²)
-2.06 - werkruimte onderhoudspers. (24m²)
-2.07 - kleedkamer onderhoudspers. (24m²)
-2.08 - kleedruimte keuken (18m²)
-2.09 - stapelruimte (24m²)
-2.10 - eetzaal (700m²)
-2.11 - polyvalente zaal (400m²)
-2.12 - keuken (48m²)
-2.13 - afwasruimte (24m²)
-2.14 - technische ruimte (150m²)
-2.15 - polyvalente zaal (300m²)
-2.16 - solitaire boom
-2.17 - kruipkelder
-2.18 - kleedkamer meisjes (34m²)
-2.19 - kleedkamer meisjes (34m²)
-2.20 - berging
-2.21 - kruipkelder
-2.22 - archief (2x22m²)
-2.23 - technische ruimte (150m²)
-2.24 - circulatie
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-1.06
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-1.00 - fitness (60m²)
-1.01 - berging sportmateriaal (60m²)
-1.02 - sporthal
-1.03 - inkom sporthal
-1.04 - overdekte speelplaats
-1.05 - ontmoetingsruimte (24m²)
-1.06 - 4 GOK-lokalen vrij opdeelbaar (4x24m²)
-1.07 - sanitair lager (60m²)
-1.08 - opvang 03/03 (45m²)
-1.09 - eetzaal (700m²)
-1.10 - eetzaal (700m²)
-1.11 - vergaderzaal (80m²)
-1.12 - archief (40m²)
-1.13 - bergruimte 01/02 (40m²)
-1.14 - bergruimte 02/02 (40m²)
-1.15 - sanitair pers. 02/02 (10m²)
-1.16 - vergaderzaal 50 pers. (65m²)
-1.17 - CLB wachtruimte (34m²)
-1.18 - computerlokaal (75m²)
-1.19 - CLB dokters kabinet (24m²)
-1.20 - CLB bureau verpleegster (24m²)
-1.21 - sanitair (100m²)
-1.22 - EHBO (15m²)
-1.23 - bureau graadcoördinator (20m²)
-1.24 - lokaal begeleiding leerlingen (15m²)
-1.25 - bureau econoom (15m²)
-1.26 - sanitair pers. 02/02 (10m²)
-1.27 - stockruimte onderhoudsprod. (10m²)
-1.28 - leraarskamer 70 pers. 02/02 (80m²)
-1.29 - speelplaats middelbaar onderwijs
-1.30 - overdekte speelplaats
-1.31 - solitaire boom en patio
-1.32 - groen dak
-1.33 - speelplaats lager
-1.34 - evacuatietrap
-1.35 - kruipkelder
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+0.01 - kleedruimtes 01/04 (25m²)
+0.02 - kleedruimtes 02/04 (25m²)
+0.03 - kleedruimtes 03/04 (25m²)
+0.04 - kleedruimtes 04/04 (25m²)
+0.05 - leraarskamer & EHBO (20m²)
+0.06 - bureau directeur (24m²)
+0.07 - wachtruimte (24m²)
+0.08 - leraarskamer (80m²)
+0.09 - bureau zorgcoördinator (24m²)
+0.10 - kopieerlokaal pers. (10m²)
+0.11 - EHBO (15m²)
+0.12 - kleuterklas 03/11 (60m²)
+0.13 - kleuterklas 04/11 (60m²)
+0.14 - sanitair pers. (10m²)
+0.15 - sanitair kleuters (60m²)
+0.16 - secretariaat 2-3 pers. (40m²)
+0.17 - opvang 02/03 (45m²)
+0.18 - open leercentrum (120m²)
+0.19 - lokaal groot 24 lln. 01/17 (60m²)
+0.20 - lokaal groot 24 lln. 02/17 (60m²)
+0.21 - lokaal groot 24 lln. 03/17 (60m²)
+0.22 - lokaal groot 24 lln. 04/17 (60m²)
+0.23 - lokaal groot 24 lln. 05/17 (60m²)
+0.24 - lokaal groot 24 lln. 06/17 (60m²)
+0.25 - nooduitgang met trap
+0.26 - nooduitgang met trap
+0.27 - sanitair pers. (10m²)
+0.28 - kopieeruimte (10m²)
+0.29 - bureau directeur (24m²)
+0.30 - bureauruimte voor 4 opvoeders (30m²)
+0.31 - leraarskamer 70pers. 01/02 (80m²)
+0.32 - ruimte vak/klasoverschr.werken (30m²)
+0.33 - secretariaat (20m²)
+0.34 - studiezaal (170m²)
+0.35 - tuin personeel
+0.36 - verdeelzone boomgaard
+0.37 - kinderdagverblijf 26 kinderen
+0.38 - opvang 01/03 (60m²)
+0.39 - slaapruimte (50m²)
+0.40 - kleuterklas 01/11 (74m²)
+0.41 - kleuterklas 02/11 (74m²)
+0.42 - speelplaats kleuters
+0.43 - ontmoetingsplaats
+0.44 - tuin
+0.45 - solitaire boom
+0.46 - evacuatietrap
+0.47 - overdekte speelplaats
+0.48 - speelplaats kleuters
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+1.01 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 01/12 (60m²)
+1.02 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 02/12 (60m²)
+1.03 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 03/12 (60m²)
+1.04 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 04/12 (60m²)
+1.05 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 05/12 (74m²)
+1.06 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 06/12 (74m²)
+1.07 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 07/12 (60m²)
+1.08 - ontmoetingsplaats
+1.09 - kleuterklas 05/11 (60m²)
+1.10 - kleuterklas 06/11 (60m²)
+1.11 - kleuterklas 07/11 (60m²)
+1.12 - kleuterklas 08/11 (60m²)
+1.13 - muzieklokaal 24lln. (75m²)
+1.14 - tekenlokaal 24 lln. (75m²)
+1.15 - lokaal technologische opvoeding (75m²)
+1.16 - normaal lokaal 18 lln. 01/09 (50m²)
+1.17 - normaal lokaal 18 lln. 02/09 (50m²)
+1.18 - normaal lokaal 18 lln. 03/09 (50m²)
+1.19 - normaal lokaal 18 lln. 04/09 (50m²)
+1.20 - normaal lokaal 18 lln. 05/09 (50m²)
+1.21 - normaal lokaal 18 lln. 06/09 (50m²)
+1.22 - normaal lokaal 18 lln. 07/09 (50m²)
+1.23 - ruimte vak/klasoverschr. werken (30m²)
+1.24 - lokaal groot 24 lln. 07/17 (60m²)
+1.25 - lokaal groot 24 lln. 08/17 (60m²)
+1.26 - klein lokaal 10 lln. 01/02 (35m²)
+1.27 - klein lokaal 10 lln. 02/02 (35m²)
+1.28 - normaal lokaal 18 lln. 08/09 (50m²)
+1.29 - lokaal groot 24 lln. 09/17 (60m²)
+1.30 - evacuatietrap
+1.31 - evacuatietrap
+1.32 - evacuatietrap
+1.33 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 08/12 (60m²)
+1.34 - kleuterklas 09/11 (60m²)
+1.35 - kleuterklas 10/11 (60m²)
+1.36 - kleuterklas 11/11 (60m²)
+1.37 - kinderdagverblijf 26 kinderen
+1.38 - 200 fietsenstallingen (335m²)

vleugel inkrimpen
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+2.01 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 09/12 (74m²)
+2.02 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 10/12 (74m²)
+2.03 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 11/12 (74m²)
+2.04 - lokaal 1e, 2e en 3e graad 12/12 (74m²)
+2.05 - lokaal godsdienst/zedenleer 01/05 (60m²)
+2.06 - lokaal godsdienst/zedenleer 02/05 (60m²)
+2.07 - lokaal godsdienst/zedenleer 03/05 (36m²)
+2.08 - lokaal godsdienst/zedenleer 04/05 (36m²)
+2.09 - lokaal godsdienst/zedenleer 05/05 (48m²)
+2.10 - ontmoetingsruimte
+2.11 - lokaal groot 24 lln. 10/17 (60m²)
+2.12 - lokaal groot 24 lln. 11/17 (60m²)
+2.13 - lokaal groot 24 lln. 12/17 (60m²)
+2.14 - lokaal groot 24 lln. 13/17 (60m²)
+2.15 - labo 24 lln. 01/05 (75m²)
+2.16 - labo 24 lln. 02/05 (75m²)
+2.17 - labo 24 lln. 03/05 (75m²)
+2.18 - labo 24 lln. 04/05 (75m²)
+2.19 - labo 24 lln. 05/05 (75m²)
+2.20 - bijlokaal labo 01/02 (10m²)
+2.21 - bijlokaal labo 02/02 (10m²)
+2.22 - ruimte vak/klas overschr.werken (30m²)
+2.23 - normaal lokaal 18 lln. 09/09 (60m²)
+2.24 - lokaal groot 24 lln. 14/17 (60m²)
+2.25 - lokaal groot 24 lln. 15/17 (60m²)
+2.26 - lokaal groot 24 lln. 16/17 (60m²)
+2.27 - lokaal groot 24 lln. 17/17 (60m²)
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gedeelte renovatie

gedeelte nieuwbouw

totaal

+2 | +62.70
+1 | +58.80
+0 | +54.90
-1 | 51.00
-2 | 47.10

1 763 m²
2 144 m²
1 826 m²
1 135 m²
110 m²

586 m²
544 m²
544 m²
379 m²
430 m²

2 349 m²
2 688 m²
2 370 m²
1 514 m²
540 m²

centrale zone

-

1 350 m²

1 350 m²

sport +0 | +54.90
sport -1 | +51.00

-

1 183 m²
126 m²

1 183 m²
126 m²

totaal

6 978 m²

5 142 m²

12 120 m²

totaal voor
gebouwen
ouder dan 1969
(90%-regel)

6 280 m²

5 142 m²

11 422 m²

fysische norm

Opmerking: Open en overdekte speelplaatsen blijven voldoen aan de fysische norm.

11 507 m²

CONTROLE T.O.V. FYSISCHE NORM

