
Op het wer	ord lees je dat 

onze nieuwe vleugel een 

project is van ‘Scholen van 

morgen’. Maar wie zijn zij? 

 

Vlaanderen kampt met een 

groot tekort aan middelen voor 

scholenbouw. Daarom is de 

overheid op zoek gegaan naar 

een manier om de lange 

wachtlijst in te korten.  Ze koos 

voor het DBFM-programma. 

Deze vennootschap is een 

samenwerking tussen publieke 

en private partners.  Zij staan 

samen in voor het ontwerp 

(Design), de bouw (Build), de 

financiering (Finance) en het 

onderhoud (Maintain) van de 

scholen gedurende 30 jaar. Het 

programma omvat 

ondertussen 165 projecten of 

meer dan 200 nieuwe of 

gerenoveerde 

schoolgebouwen.  

De uitgangspunten voor elk 

project zijn: 

• een inspirerende leeromgeving 

en enthousiasmerende sfeer 

creëren 

• streven naar duurzaamheid en 

milieuvriendelijkheid 

• zo veel mogelijk scholen met 

een brede func4e in hun 

omgeving realiseren 

Wie is ‘Scholen van 

morgen’? 

Bouwkroniek 
F E B R U A R I  2 0 1 5  J A A R G A N G  3 ,  N R  2  

Bemerkingen? 
De aannemer doet er alles  aan om de werken zo goed mogelijk af 

te sluiten en alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch 

situa4es zien waarbij u bedenkingen hee5, aarzel dan niet om ons 

te contacteren.  Wij zijn dankbaar voor uw opmerkzaamheid! 
 

Vrije Basisschool Sint-Mar4nus  

Dreef 47 

9930 Zomergem 

09 372 78 26 

mar4nus47.direc4e@skynet.be 

• flexibele en modulaire ruimtes 

bouwen 

• uitnodigende scholen met een 

grote toegankelijkheid bouwen 

• streven naar modern comfort 

(thermisch / akoes4sch / 

luchtkwaliteit). 

Wij zien alvast uit naar 

1 september om de nieuwe  

klassen in gebruik te nemen! 



Februari:  

na een weekje vakan�e 

zagen we het verschil! 

Maart? 
De metselwerken zullen in de loop van de maand maart ten einde zijn.  

Na het weghalen van de stellingen zullen we het nieuwe gebouw kunnen 

bewonderen. Normaal worden ook de ramen geplaatst in de komende 

maand. De nieuwe vleugel krijgt meer en meer vorm. 

In de maand februari hadden wij een weekje krokusvakan4e.  

De werkmannen op onze werf daarentegen...  

VOOR 
de vakan4e konden 

we al net de 

buitengevel zien en 

zagen we nog tot aan 

de hemel.  

 

NA 

de vakan4e stond de 

nieuwe vleugel in  

steigers! De 

buitensteen is al heel 

duidelijk zichtbaar.   

Bovenaan is alles 

dicht gegoten.  

Zowel op het eerste 

als het tweede 

verdiep krijgen de 

klassen vorm. 


