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AG VESPA verbouwt in opdracht van AG Stedelijk Onderwijs de
site aan de Sint-Rochusstraat 22 en Waterbaan 25, 27 te Deurne
om er de dubbele basisschool De Octopus in onder te brengen.
De bestaande gebouwen van de secundaire school (Stedelijk
Lyceum Waterbaan) en de autonome kleuterschool ‘De Cirkel’
worden afgebroken, gerenoveerd of hergebruikt. Het eindproduct betreft een dubbele basisschool voor 480 leerlingen met
turnzaal.
De school biedt een rijke en uitdagende leeromgeving, optimaal afgestemd op de leefwereld van kinderen en jongeren.
Leerkrachten werken in teamverband en kunnen via vele
verschillende instructie- en werkvormen hun onderwijsaanbod
afstemmen op de noden van de leerlingen. Er wordt niet alleen
in de eigen klas gewerkt met de eigen klasgroep, maar ook
klasoverschrijdend. Klaslokalen zullen flexibel gebruikt worden.
De school stelt zich ook open voor breed gebruik. Na de
schooluren, in het weekend en tijdens schoolvakanties zal
een deel van de infrastructuur kunnen gebruikt worden door
sportverenigingen, vakantieopvang, buurtverenigingen en
andere externen.

Vermeiren - De Coster architecten

Studio Thys Vermeulen
De architecten ontpitten het bouwblok langsheen de randen
en behouden het maximum aan bestaande bebouwing. Vier
nieuwbouwvolumes zijn geschikt rond vier nieuwe buitenruimtes. Er is maximaal ingezet op zichtrelaties van, naar en tussen de
gebouwde en de open ruimte. Zowel voor de leerlingen als de
kleuters is er telkens een meer harde, luide, actieve speelplaats
voor sport en spel, en een meer zachte, stille, groene ruimte voor
natuureducatie en rust. De grote collectieve ruimtes op de begane
grond vormen het hart van de school.
De hoofdtoegang van de basisschool is voorzien aan de kant van
de Sint-Rochusstraat. Via deze entree is er toegang tot de onafhankelijke verdiepte turnzaal en verder de administratie, lagere
Areal architecten

laureaat
school, speelplaats en fietsenstallingen. De toegang aan de
Waterbaan is hoofdzakelijk bedoeld voor de kleuters. Een doorgang biedt zicht op de nieuwe binnenspeelplaats.
De functies zijn op een doordachte manier ondergebracht in de
gebouwen en er is voorzien in een breed gebruik van de school en
de sportzaal. Er worden een veelheid aan intieme diverse leerplekken gecreëerd: kleine beschutte plekken op maat van het kind die
nieuwe onderwijsvormen faciliteren.
De doorgedreven constructieprincipes maken de renovatie grondig en duurzaam op langere termijn. Er worden weloverwogen
keuzes gemaakt met betrekking tot efficiënt energiegebruik en
hernieuwbare energie.

Deze projectfiche werd samengesteld door Atelier Stadsbouwmeester. Voor meer info: stadsbouwmeester@antwerpen.be

