
 

Vrije School ‘De Kinderberg’ 

Waarom deze nieuwsbrief? 

Aan de hand van nieuwsbrieven als deze willen we jullie, op regelmatige basis informeren over  de infrastructuurwer-

ken die op stapel staan op korte, middellange en lange termijn, over de visie van het schoolbestuur, de verschillende 

procedures, de stand van zaken en… het prijskaartje. 

Deze nieuwsbrief en alle andere zijn steeds terug te vinden op de website van de school www.vrijeschoolbierbeek.be 

APRIL 2017 

Nieuwsbrief INFRASTRUCTUUR 

Vorig schooljaar was een 

schooljaar vol werken, met de 

bijhorende lasten. 

Maar we zijn trots op wat we 

gerealiseerd hebben: een 

nieuw dak op het schoolhuis, 

de zolder van het schoolhuis 

omgevormd tot klaslokaal en 

archief, het nieuwe sanitair 

blok met een bijkomend klas-

lokaal, een traphal en lift. 

Dit schooljaar hebben we al 

veel kunnen genieten van 

deze aanpassingen. 

Afgeronde werken 
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EN NU? 

 

Na de werken van vorig schooljaar hebben we niet stil gezeten, we schreven ons masterplan verder uit en pasten 

het aan aan de nieuwe regelgeving van Agion (Agentschap voor infrastructuur voor onderwijs). 

Een groot bouwproject is 

voor de komende jaren niet 

mogelijk omdat de wachtlijs-

ten hiervoor heel lang zijn, 

tot meer dan 20 jaar.  Wij 

dienden in 2008 een aan-

vraag in voor een groot pro-

ject en kregen bericht dat dit 

op de wachtlijst gezet werd.  

Misschien zijn we wel al half-

weg in de  wachtperiode. 

 

Het is echter geen optie om 

te wachten tot we het start-

sein krijgen om aan dat pro-

ject te beginnen.  We gin-

gen op zoek naar andere 

mogelijkheden. 

Een mogelijkheid om de 

infrastructuur te verbeteren, 

is te werken met deelpro-

jecten via de verkorte proce-

dure. 

Een verkorte procedure kan 

aangevraagd worden voor 

een bedrag van €125.000.  

Je kan een nieuwe procedu-

re ten vroegste starten 2 jaar 

nadat de vorige procedure 

afgerond is, dat in tegenstel-

ling met de vroegere regel-

geving. 

Tijdens de zomervakantie 

die eraan komt, komen de 

traphal en de eerste verdie-

ping van het schoolhuis aan 

de beurt. Er komt in het 

schoolhuis een gelijkaardige 

trap als in het sanitair blok, 

maar dan helemaal in hout.  

Van de lokalen op de eerste 

verdieping gaat de vloer 

eruit (en uiteraard ook de plafonds van het gelijkvloers), wordt de elektriciteit aangepast en wordt alles opnieuw 

geschilderd. Op het einde van de zomervakantie (of begin schooljaar) zal de eerste verdieping dan helemaal afge-

werkt zijn. 

 

FASE 1 
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FASE 2 

Na de renovatie van de eerste verdieping, is alleen de renovatie van het gelijkvloers nog nodig om het hele school-

huis vernieuwd te hebben. 

 

Het schoolbestuur besliste om 

deze werken volledig in eigen 

beheer uit te voeren om zo 

sneller een ander en groter 

werk te laten subsidiëren. 

 

We voorzien op het gelijk-

vloers  nieuwe vloer, nieuwe 

wanden, een nieuwe keuken 

met kookvuur, koelkast, vaat-

wasmachine, kasten… 

Het plafond dat in fase 1 al 

gedeeltelijk aangebracht is, 

zal nu afgewerkt worden met 

plafondtegels.   

 

Deze werken zijn voorzien 

voor de zomervakantie van 

2018. 



Volg op 

www.vrijeschoolbierbeek.be 

Bergstraat 18 

3360     Bierbeek 

directie@vrijeschoolbierbeek.be 

Vrije School  

‘De Kinderberg’ 

FASE 3  
In deze fase wordt het dak van het hoofdgebouw helemaal vernieuwd, op dezelfde manier als het dak van het 

schoolhuis: stevige isolatiepanelen, veluxramen en dakpannen.   

Deze werken zijn ook voorzien voor de  zomervakantie van 2018. 

FASE 4 
Tijdens deze fase wordt de zolderverdieping van het hoofdgebouw ingericht: 2 grote klaslokalen, 1 kleiner lokaal en 

een tweede (vlucht)trap.  De toegang naar deze lokalen kan langs de huidige trap van het sanitair blok.   

Als deze lokalen in gebruik genomen worden, kunnen de containerklassen weg en zal onze speelplaats terug een 

stuk groter worden.  De fietsenstalling zal waarschijnlijk een andere plaats krijgen. 

Deze werken zijn voorzien voor de zomervakantie van 2020.  Daarna is het tijd  om het masterplan verder aan te 

vullen met nieuwe projecten. 


