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Gerenoveerd schoolgebouw De Piramide en
STIBO De Palmboom opent de deuren
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Basisschool De Piramide en het Stedelijke Initiatief voor Buitenschoolse Opvang

(STIBO) De Palmboom vieren feest. Nu de tweede fase van de verbouwingswerken

achter de rug ligt, krijgen de school en de opvanglocatie letterlijk en figuurlijk

meer ademruimte.

Sporten op school en 6 nieuwe leslokalen
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Zowel de sportzaal als de klaslokalen werden onder handen genomen. Dat maakt dat de

kinderen opnieuw op school kunnen sporten en dat de 6 nieuwe leslokalen met elkaar in

verbinding staan. Dankzij die verbinding is het eenvoudig voor de leerkrachten om samen te

werken. De extra lokalen zorgen ook voor extra binnenruimte, waardoor er letterlijk en

figuurlijk meer ademruimte is voor de leerlingen. De leerlingen hebben vanuit de nieuwe

lokalen ook rechtstreeks toegang tot de buitenruimte.

'De Brugse Poort is een drukbevolkte en dichtbebouwde buurt. Deze school
ligt ingesloten tussen vele huizen. Het was dan ook een uitdaging om deze
nieuwbouw voor elkaar te krijgen. Maar de extra lokalen waren erg nodig voor
deze buurtschool en STIBO, die anders uit haar voegen dreigde te barsten.'
— Elke Decruynaere, schepen van onderwijs

STIBO en kleuterklassen dicht bij elkaar

Ook de STIBO-werking kan dankzij de renovatie een kwaliteitsvolle stap vooruit zetten. Zo

liggen de lokalen van het STIBO nu vlak bij de lokalen van de kleuterklassen, wat een nauwe

samenwerking mogelijk maakt. De nieuwe lokalen baden in het daglicht en zijn

multifunctioneel ingericht. Opvang, lunchen, slapen, verzorgen, en spelen: het kan er allemaal.

'Zowel de school als de STIBO kunnen door de nieuwe klassen en de
multifunctionele ruimte veel meer comfort bieden aan de leerlingen. Het stelt
de school ook in staat om bruggen te bouwen tussen verschillende
leeftijdsgroepen.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Volledige nieuwbouw enkele jaren geleden

Tijdens eerste fase, een aantal jaar geleden, breidde Stad Gent de school uit met een volledige

nieuwbouw. Daardoor kreeg de school een extra fietsenberging, sanitair, twee trapzalen, een lift,

vijf extra klassen, een secretariaat, een leraarskamer en een refter met keuken op de tweede

verdieping. De refter dient ook als polyvalente zaal die na de schooluren ook door

buurtbewoners gebruikt kan worden. Daarnaast werd ook de bestaande speelplaats vergroot,

volledig opnieuw aangelegd en voorzien van een overdekt gedeelte en fietsenberging. 

Bijkomende ruimte



Tijdens de tweede fase werd, met een kleine vertraging, de nieuwbouw grenzend aan de

Balsamierenstraat gerealiseerd, evenals de brandveilige toegang tussen oude en nieuwe school.

De nieuwbouw omvat 5 klassen, een lokaal voor de STIBO, sanitair, een traphal en een

multifunctionele ruimte. Er werden ook energiebesparende maatregelen getroffen. Zo werd de

bestaande stookplaats deels vernieuwd, werd er een aangepaste vloerverwarming,

hoogperformant glas en raamprofielen geplaatst en werkte men aan doorgedreven isolatie en

ventilatie.
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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.

Praktisch

Architect: Nero bvba – Gent (idem als bij fase 1)

Algemene aannemer: VMG-De Cock NV - Sint-Niklaas

Duur van de werken: 2 jaar

Kostprijs van de werken: 1.360.000 euro (incl. 6% btw, herzieningen en erelonen)

Contact

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail

sofie.redele@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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