
Ons bouwproject in 

samenwerking met 

Scholen van Morgen zit 

bijna in de eindfase. Van 

hun 165 projecten zijn er 

reeds 2 in gebruik. In 2015 

worden er nog een 20-tal, 

waaronder ook onze 

school, opgeleverd. In de 

grafiek hieronder vindt u 

een overzicht van de 

huidige stand van zaken.  

Alle projecten samen 

zorgen er vandaag voor dat 

meer dan duizend 

werknemers aan de slag 

zijn. Techniekers vinden is 

nochtans vandaag niet 

evident. 

Bij een groot deel van onze 

kinderen is alvast de 

interesse in bouwtechniek 

geprikkeld. Met argusogen 

volgen zij de bouwwerken 

op de voet, vanuit de gang 

of met een speciaal 

ommetje langs de werf.

Techniek en 

wetenschap zijn in de 

toekomst belangrijke 

pijlers. Daarom laten 

we de kinderen op een 

speelse manier +jdens 

de technieknamiddagen  

deze wereld ontdekken. 

Ook +jdens de lessen 

hebben leerkrachten 

hiervoor de nodige 

aandacht.  
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Daarnaast bezoeken de 

leerlingen van het 

6
de

 leerjaar ook 

technische 

scholen om een 

juiste studiekeuze 

te kunnen maken. 

 

 

 

 

  

We hopen dat Zomergem 

in de komende jaren geen 

tekort aan technici  en 

bouwvakkers zal hebben! 



Mei: aan de slag... 

Juni? 
Buiten zal de speelplaats en de omgeving meer vorm krijgen. Ook de luifel 

zal u zien verschijnen. 

Binnen worden de leidingen afgemonteerd, plafonds gelegd, li/ geplaatst 

en start de eindafwerking. 

BUITEN 
In de maand mei zagen we plots opnieuw de 

graafmachines verschijnen. Inderdaad, de aanleg van de 

omgeving van de nieuwe vleugel is gestart. De riolering 

en de hemelwaterpu0en zijn geplaatst. De speelplaats is 

nu nog een grote zandbak.   

BINNEN 
Ondertussen werden na de ramen ook de deuren geplaatst.  

Alle leidingen voor elektriciteit, ven+la+e, verwarming, netwerk, water,… zijn voorzien.  Zo 

kon men eind vorige week de polibetonvloer gieten en egaliseren. Hiervoor werden de 

deuren even afgeschermd met plas+ek.  


