Er werd een multifunctioneel sportveld aangelegd. Er
is plaats voor lichamelijke activiteiten en het is een
sociale
ontmoetingsplaats,
waar
iedereen
de
aantrekkingskracht van sport kan ervaren: de vreugde
van het winnen, leren omgaan met verlies en het
plezier van het samenspel. Het opzet – in een
uitgesproken modern design - bestaat uit een arena
met kunstgazon, een looppiste, multigoals, minigoals,
basketdoelen, een net… kortom alle balsporten

Multifunctioneel en sportief
Ook de speelplaats werd heringericht. Bijna alle trappen
aan de toegangsdeuren van de gebouwen werden
weggewerkt. Naast een volleybal- en basketzone op het
gladde beton van de sportzone komt er een
binnenspeelplaats
voor
de
kleuters
met
een
activiteitencentrum en een overdekte ruimte voor de
lagere afdeling met de optie om via glazen
sectionaalpoorten deze ruimten te integreren in de
open speelplaats. Een gezellig huisje en een
brandweerwagen vormen voor de kleuters een
uitnodigende
omgeving
met
oneindig
veel
spelcombinaties en -variaties. De unieke toepassing van
de glazen poorten biedt vele mogelijkheden tot
afbakenen en beschutten. De speelplaats wordt omlijnd
door lindebomen en zitbanken. De integratie van
groepsspelen zoals schaak- en dambord in het
klinkeroppervlak nodigen uit tot spannende uitdagingen
en zinvolle vrijetijdsbesteding.

www.kbz.be

Een school van
voor de toekomst!
Basisschool Sint-Barbaracollege
nieuwbouw H.-Hartafdeling
Op de hoek van de Kastanjelaan en de doorsteek naar
het Heilig Hartplein rijst een goed ogende nieuwbouw
op die zich moeiteloos integreert tussen de bestaande
schoolgebouwen. Het hedendaags complex werd na
tien jaar wachttijd bij de subsidiërende overheid
opgetrokken in amper vijftien maanden op de plaats
van een verouderde vleugel van de basisschool.

U kan deze unieke peuterklas bezoeken in onze H.-Hartafdeling op afspraak: info@kbz.be. Uw peuter, kleuter of lagere schoolkind inschrijven kan uiteraard dan ook.

Innovatief en kindgericht
Recente ontwikkelingen in onderwijs en samenleving
stellen andere eisen aan een schoolgebouw dan
vroeger.
Vereisten
zoals
duurzaamheid
en
milieuvriendelijkheid, het gebruik van ICT in
de klas, de ‘brede school’-idee en
veranderende
onderwijsmethodieken, hebben geleid tot
nieuwe opvattingen over wat
onder
een
goed
hedendaags
schoolgebouw verstaan kan
worden.

Op het gelijkvloers bevindt zich een modern sanitair
complex met een drieledige opsplitsing (kleuters,
lagere jongens en meisjes), meervoudige overdekte
speelplaatsen en twee comfortabele kleuterklassen
voor de allerkleinsten met een actieve en een
verzorgingsruimte.
De inrichting met het Duitse Haba-materiaal - zowat
de norm op de markt voor duurzaamheid en design is innovatief en van hoge educatieve waarde. Deze
dure maar doordachte investering ondersteunt en
bevordert optimaal de integrale ontwikkeling van het
jonge volkje.

Comfortabel en toekomstgericht
Op de eerste verdieping zijn er vijf klassen van onze
lagere afdeling en een leercentrum. Het lokaal bevat
naast een mega-digitaal smartboard, 24 multimediacomputers, audio- en video-opportuniteiten, een
centrale bibliotheek en biedt uitstekende kansen tot
groepswerk, partnerleren, tandemwerk, technologielessen, knutselen, contract-werk en veel meer… Deze
verdieping met niet-dragende wanden kan steeds
heringericht worden om te beantwoorden aan
toekomstige behoeften. Elke klas beschikt over een
revolutionaire
luchtventilatie
met
CO-melding,
zonnewering, automatische lichtsturing, een wastafel,
een koelkast, een multimediahoek met diverse PC’s,
een smartboard, een audiokit…

