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Leerlingen De Boomgaard openen nieuwe
vleugel en speelplaats

De nieuwe vleugel van freinetschool De Boomgaard in de stationsbuurt is klaar.

Onder meer de burelen zijn nu daar te vinden, waardoor er in het bestaande

gebouw plaats is voor twee extra leslokalen. Ook de speelplaats is heraangelegd,

en er is een nieuwe fietsenberging en hoofdingang.

De nieuwbouw van freinetschool en buitenschoolse opvang De Boomgaard in de stationsbuurt

is vandaag, dinsdag 15 november 2022, feestelijk ingewijd. Enkele leerlingen van de vierde

leefgroep gaven de aanwezigen een rondleiding. De burelen zijn verhuisd naar de nieuwbouw,

waardoor er in het bestaande gebouw plek is voor twee extra leslokalen.
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Daarnaast hebben de kinderen nieuwe kleedkamers en sanitair. Er zijn aparte toiletten op

kleutermaat en toiletten die aangepast zijn voor kinderen met een fysieke beperking. Bovendien

wordt er dankzij een regenwaterput van 40.000 liter alleen nog maar met regenwater

doorgespoeld.

Nieuwe speelplaats

Ook de speelplaats is aangepakt. De klinkers werden vervangen door waterdoorlatende

verharding en aan het sportveld liggen nu twee heuvels met planten en struiken. In een van de

heuvels is er een amfitheater voor sportwedstrijden en buitenklassen. Daarnaast is er ook een

rustige speelzone met een schaduwtuin, zandbak, buitenkeuken, schoolmoestuin en boomhut.

De duurzame verbouwing en de avontuurlijke speelplaats geven de
leerlingen kansen om samen te ontdekken, te spelen en te groeien. De
Boomgaard is klaar voor de toekomst met minimaal energieverbruik, extra
fietsenstallingen, ontharding en regenwaterrecuperatie. 
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Kinderen kunnen hun fiets achterlaten in een nieuwe fietsenberging met 132 plaatsen. Ze

kunnen die bereiken door onder de nieuwe vleugel door te rijden, want daar werd een ingang

gecreëerd langs de Burggravenlaan, meteen ook de nieuwe hoofdingang van de school. De oude

ingang langs de Bommelstraat dient nu hoofdzakelijk voor leveringen.

Heel wat ouders en kinderen blijven kiezen voor ons freinetonderwijs en zijn
overtuigd van het pedagogisch project. Met deze nieuwbouw is er plaats voor
extra klassen en kinderen. Die groei vraagt ook om meer speelruimte en plaats
voor fietsen. Ook dat hebben we hier kunnen realiseren.
— Evita Willaert, schepen van Onderwijs
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Contact voor pers

Wouter Boesman, kabinet schepen El-Bazioui, gsm 0477 63 99 52,

wouter.boesman@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Willaert, gsm 0473 54 13 45, sofie.redele@stad.gent
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Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent

Evita Willaert
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk; stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, e-mail schepen.willaert@stad.gent
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