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Wij maken onze plannen graag bekend
K

walitatief onderwijs

vraagt om een uitdagende en
goed uitgeruste leeromgeving. Daarom bouwt de v.z.w.
Katholiek Basisonderwijs te
Zomergem zijn onderwijsinstelling in de Dreef verder uit tot
een ruime, moderne school.
Als open en zorgzame school
willen we ook via een nieuwe
en ruimere infrastructuur beantwoorden aan de noden van
elk kind/leerkracht.

Het is de bedoeling om via een
communicatieplan alle betrokkenen te informeren.
Jullie zijn als eigenaar, rechtstreekse buur of mede-inrichter
van katholiek onderwijs in Zomergem het eerst aan de beurt.
Daarna volgt de rest van de
Zomergemse gemeenschap.
Het is wel zo dat het project
nog in een voorontwerpfase zit.

De bekendmaking met de bijhorende borden, flyers, … stellen
we nu nog even uit. We willen
eerst dat de opmerkingen van
Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs), de
Vlaamse Bouwmeesters en het
agentschap Scholen van Morgen
verwerkt en goedgekeurd worden.

Bijschrift bij afbeelding.

Het project

In deze bouwkroniek lichten we
de bouwplannen voor de SintMartinusbasisschool toe. De
realisatie is gepland in september 2015. Dit project loopt in
samenwerking met DBFM
(Design Build Finance and Maintance) ‘Scholen van Morgen’.

zaken die dienen verfijnd te
worden.
Via deze bouwkroniek houden
we jullie graag op de hoogte.

Wij vergaderen wekelijks met
het bouwteam (architect, ingenieur stabiliteit, manager Scholen van Morgen, bouwteam van
de school).
De krijtlijnen staan op papier,
de situering ligt vast, maar voor
de rest zijn er nog heel wat

Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit op een
infovergadering.
Deze vindt plaats in het vergaderlokaal van de school
op 23

april 2013

om 19.00 uur.
Ontvangst vanaf 18.45 uur.

Aan de hand van de eerste beelden
en plannen lichten we het concept
toe.

Graag uw inschrijvinging per
mail

Op deze uiteenzetting verneemt u
alles over de inhoud (huidige stand
van zaken), de omvang en de doelstellingen van ons
project.

vóór vrijdag 19 april.

(martinus47.directie@skynet.be)

Met vriendelijke groeten
Het schoolbestuur en directie

