
Kleuterklassen De Tovertuin verhuizen tijdelijk
naar site De Liberteyt in Wondelgem

Drie kleuterklasjes van Freinetschool De Tovertuin verhuizen tijdelijk naar de
containerklassen op de site van het OCMW-woonzorgcentrum De Liberteyt in
Wondelgem. De beslissing kwam er nadat de aannemer enkele lokalen van het
vernieuwde gebouw in de Francisco Ferrerlaan niet veilig genoeg achtte voor
gebruik.

Veiligheid voor alles

Een dikke week voor de start van het nieuwe schooljaar keurde de aannemer de huidige
staat van enkele gerenoveerde klaslokalen in De Tovertuin af. Wegens
stabiliteitsproblemen voldeed het niet aan de nodige veiligheidsvoorschriften. Aangezien
het Stedelijk Onderwijs Gent de veiligheid van de kinderen voorop stelt, drong een
tijdelijke verhuis zich op. Daarbij werd gezocht naar een oplossing met minimale overlast
voor de ouders én de kinderen.



Containerklassen aan woonzorgcentrum De Liberteyt als
tijdelijke uitvalsbasis

Drie kleuterklasjes van Freinetschool De Tovertuin verhuizen tot de kerstvakantie naar de
containerklassen aan het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. Die vier lokalen
werden tot het einde van vorig schooljaar ingenomen door leerlingen van basisschool De
Regenboog, dat toen zelf voor een grondige renovatie stond van het schoolgebouw.

Concreet zullen drie 'classes uniques' tijdelijk onderdak vinden in de containerklassen.
De allerkleinsten, de instappertjes van het nestklasje, worden bewust op De Tovertuin
gehouden, in de gebouwen van STIBO Domino. De middagslapertjes hoeven zo niet
verhuisd te worden. De nieuwkomertjes kunnen zo ook meteen al wennen aan hun
nieuwe biotoop.

Een schoolbus brengt de kinderen dagelijks van de Francisco Ferrerlaan naar de
Vroonstalledries in Wondelgem, waar het woonzorgcentrum De Liberteyt gelegen is. De
kinderen kunnen in de containerklassen ook hun maaltijden nuttigen tijdens de
middagpauze. De voorschoolse en naschoolse werking van STIBO Domino aan De
Tovertuin zal verder geen hinder ondervinden.

Alle ouders van de kinderen die tijdelijk moeten verhuizen, werden telefonisch
gecontacteerd door de medewerkers van het Stedelijk Onderwijs. Ze krijgen op
donderdag 31 augustus 2017 de kans om de containerklassen te bezoeken en de busrit
te beleven.

Informatie
Ans Fostier, projectleidster Dienst Bouwprojecten, Departement FM, tel. 09 266 55 43, e-
mail ans.fostier@stad.gent
Annelies Decraene, projectleider Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, gsm 0473
53 44 33, e-mail annelies.decraene@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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