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PERSBERICHT 
29/04/2015 

 

15/0293 – Start nieuwbouw Freinetmiddenschool Gent aan Offerlaan  

(persmoment 29 april) 

 

Op de plaats van de verouderde gebouwen van de wegendienst herrijst tegen 1 september 

2016 aan de Offerlaan een nieuw schoolgebouw voor een 200-tal leerlingen van de nieuw op te 

richten Freinetmiddenschool Gent, waarin leerlingen van de A-stroom en de B-stroom 

maximaal samen leven en leren. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: ‘Dit is een bewuste 

keuze voor Freinet, een oriënterende eerste graad en het afbreken van schotten op onze 

scholen.’ De nieuwbouw wordt gerealiseerd via de publiek-private vennootschap ‘Scholen van 

Morgen’. Naast klaslokalen beschikt het complex over een sporthal, een polyvalente zaal en 

buitenklassen en zal het in eerste instantie de noodzakelijke pedagogische en fysieke 

ademruimte bieden voor de Freinetwerking op de campus.  

 

De Freinetmiddenschool Gent zal vanaf 1 september 2016 Freinetonderwijs aanbieden in de A-

stroom en in de B-stroom van de eerste graad. De Stad Gent wil op die manier een vervolgtraject 

Freinetonderwijs aanbieden aan al de leerlingen in de Gentse (Freinet-)basisscholen; ook die 

leerlingen die kiezen voor een meer technisch- of beroepsgerichte opleiding.  

 

In 2007 maakte het studiebureau Nero een masterplan op voor de campus Offerlaan - 

Neermeerskaai - Martelaarslaan. De verouderde gebouwen van de wegendienst bevonden zich 

midden in een blok van scholen en vormden een barrière tussen deze verschillende scholen. Het 

is de bedoeling dat dit perceel een directe link creëert  tussen de drie scholen. De nieuwbouw is 

een verdere concrete uitwerking van dit masterplan. 

 

http://www.stad.gent/
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De totale investeringskost van de werken (afbraak, nieuwbouw , aanleg omgeving, erelonen, enz.) 

bedraagt bijna 9 miljoen euro (excl. btw). Het project is ontworpen door de Tijdelijke Vereniging 

Beel Ingenium Mouton. De THV Jan De Nul – Van Laere voeren de werken uit. Voor dit 

bouwproject doet het Stedelijk Onderwijs Gent een beroep op de DBFM (Design, Build, Finance 

en Maintain)-vennootschap ‘Scholen van Morgen’, de inhaalbeweging scholenbouw van de 

Vlaamse Regering.  

 

De nieuwbouw is ingepland aan de kant van de Offerlaan. Een luifel aan de straatkant zorgt voor 

een open uitstraling. Midden op het terrein wordt een centraal plein of  'green' ingericht. Die 

structureert de leerlingenstromen tussen de gebouwen. Naast de inkomluifel aan de Offerlaan 

heeft het gebouw ook een luifel aan het achterliggende plein. Dat plein fungeert als een 

verdeelplein: een gemeenschappelijke buitenruimte met uitlopers tot aan de straatzijde. Het 

plein is enkel toegankelijk voor voetgangers.  

 

De totale oppervlakte van het schoolgebouw is verdeeld over drie bouwlagen met een totaal van 

4.487 m2. De nieuwbouw bestaat uit drie hoofdzones: een duplex van klassen en refter; de 

polyvalente zaal en turnzaal; de functionele zone ertussen met centrale inkom, verticale 

circulatie, sanitair en bergruimtes. Er zijn 11 klaslokalen, een labo, techniekklas, ict-klas, po-klas, 

leraarszaal, bureaus en een sporthal, polyvalente zaal en refter met keuken. De sporthal en 

polyvalente zaal zijn zo ingepland dat ze ook buiten de openingsuren van de school gebruikt 

kunnen worden. Er is ook een ruim dakterras (+/- 280 m2) voorzien waar buitenklassen kunnen 

plaatsvinden. 

Omgevingsaanleg: 6.738 m2 (fietsenstalling voor ongeveer 125 fietsen, sportterrein (30 x 45 m), 

verhard plein, enz.). 

 

De afbraakwerken startten op 16 maart 2015. De geplande oplevering is voor de start van het 

schooljaar 2016-2017. 

  

http://www.gent.be/
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De capaciteit van de Freinetmiddenschool Gent is niet groter dan de huidige capaciteit in de 

eerste graden van de VIP-school en De Wingerd samen, aangezien dit een voorwaarde was voor 

‘Scholen van Morgen’.  

 

De nieuwbouw van de nieuwe Freinetmiddenschool Gent heeft de volgende uitgangspunten:   

- Democratisch gedachtegoed : het gemeenschapsgevoel en samenhorigheidsgevoel tussen 

leerlingen en leerkrachten wordt bevorderd door de doordachte schakeling van de verschillende 

lokalen rondom een centrale ‘binnenkoer’ . 

- Ongedwongen open plan: de opbouw is transparant en omvat verschillende circulatiestromen 

die de leerlingen aanzet tot individuele keuzes in het dagelijks gebruik van het schoolgebouw.  

- Verwonderen: de verschillende ruimtes, zoals gang, trap, klas, zaal of dak zijn telkens heel 

specifiek opgevat maar vormen samen een geheel dat de leerlingen uitnodigt en stimuleert tot 

creatieve inbreng en zin voor experiment. Zo opent de uitwaaierende trap zich richting 

speelplaats, maar ontstaat tegelijk een kleine tribune. Het dakvlak nodigt uit om uit de school te 

breken en biedt tegelijk ruimte aan buitenklassen.  

 

Bouwen met ‘Scholen van Morgen’ 

Via de publiek-private samenwerking DBFM ‘Scholen van Morgen’ staan in Vlaanderen in totaal 

165 nieuwbouw en renovatieprojecten gepland over alle onderwijsnetten heen. De vennootschap 

staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de 

schoolgebouwen. ‘Verspreid over heel Vlaanderen werden al 80 bouwwerven opgestart.  Tegen 

de zomer zullen dat er minstens 100 zijn. Dit jaar zullen nog 15 nieuwe schoolgebouwen de 

deuren openen’, licht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits toe. In de provincie Oost-

Vlaanderen gaat het om een totale investering van 245 miljoen euro (incl. btw) in 37 

scholenbouwprojecten. In groot Gent worden er 7 nieuwe schoolgebouwen via deze DBFM-

formule gerealiseerd. 
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Informatie 

- Stedelijk Onderwijs Gent, Hilde Van Beveren, coördinerend directeur IVA Stedelijk Onderwijs 

Gent, AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 268 21 18, gsm 0474 94 17 87 

- Dienst Bouwprojecten – Sisal, Marjolijn Matthys, adjunct van de directie, Sint-Salvatorstraat 16, 

9000 Gent, tel. 09 266 58 56, e-mail marjolijn.matthys@gent.be 

- AG Real Estate, Afgevaardigd Bouwheer ‘Scholen van Morgen’, Jolien Lievens, 

communicatiemedewerker, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel, tel 02 609 67 22,  

websites www.scholenvanmorgen.be, www.agrealestate.eu 

 

Bevoegd 

- Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis,  

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89,  

e-mail schepen.decruynaere@gent.be 

- Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en 

Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60,  

fax 09 266 51 79, e-mail schepen.deregge@gent.be 

- Mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Onderwijs 

 

 

http://www.gent.be/
file://stadgent/data/CP/Communicatie/Afdeling%20Externe%20Communicatie/Persdienst/Pers/teksten/www.flickr.com/photos/stadgent

