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situering

de basisschool van Godsheide is gelegen in het centrum van het 
dorp. het smal en diep perceel toont een complex amalgaam van 
gebouwen die doorheen de tijd steeds bijgebouwd en omgebouwd 
werden. de site is hierdoor volledig dichtgeslibd en biedt geen over-
zicht noch een logische organisatie. de meeste gebouwen zijn ver-
ouderd en de school kampt met plaatsgebrek. de site heeft slechts 
een minimale impact op het straatbeeld via het voorhuis, de oude pastoriewoning. 

de school is zich bewust van haar sociale rol voor het dorp en profileert zich bewust als dorpsschool. Ze maakt nu reeds 
gebruik van de gemeentelijke faciliteiten zoals het ontmoetingscentrum. omgekeerd staat de school ook open voor buiten-
schoolse activiteiten van de gemeente. de school wil dit in de toekomst nog versterken en zich profileren als een brede 
school. ook wil de school afstappen van het klassieke klasconcept en haar pedagogische visie implementeren via een 
open leercentrum. 

de site strekt zich uit tussen privétuinen aan één zijde en een groen binnengebied aan de andere zijde. het studenten-
ontwerp onderzoekt de relaties tussen de school en de directe woonomgeving. de directe grens tussen de school en de 
privétuinen wordt onderzocht naar privacy en visuele afsluiting. het binnengebied zal in de toekomst bovendien gedeeltelijk 
omgevormd worden tot woongebied en park. hieruit ontstaat een masterplan voor het volledige bouwblok. school, park en 
woongebied dragen elk bij tot de goede werking van elkaar. de smalle schoolsite wordt opengetrokken via het binnengebied, 
en de verschillende toegangen van de school worden gecentraliseerd rond een semi-publiek plein.
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ontWerP

het groene binnengebied staat rechtstreeks in contact met 
de schoolsite. in de toekomst zal dit binnengebied gedeelte-
lijk omgevormd worden tot woongebied. de aanpak en ontwik-
keling van dit gebied zal een belangrijke invloed hebben op 
het functioneren van de school. omgekeerd zal de inplanting 
en nieuwe organisatie van de school een stimulans kunnen 
zijn voor het gebruik en de beleving van het gebied. het ontwerp koppelt de nieuwe woningen en de school aan het binnenge-
bied. hierdoor wordt het gebruik van de binnenzone groter (fig.1). het groengebied wordt toegankelijk gemaakt voor voetgan-
gers en fietsers, maar weert autoverkeer. om te beantwoorden aan de vraag voor voldoende faciliteiten voor auto’s wordt extra 
parking voorzien langs de randen van het groengebied. de parking naast de school, nu eigendom van het naastliggende bedrijf, 
wordt behouden als parking voor de school (fig.2). een nieuw schoolgebouw plaatst zich als een langgerekt element aan de 
rand van het park, en creëert langs deze publieke binnenweg een nieuw gezicht voor de school. de pastoriewoning aan de 
straatzijde wordt behouden als gezicht voor de school aan de publieke weg (fig.3). de perceelsgrens van de school wordt niet 
als absoluut ervaren, het achterste gedeelte wordt mee opgenomen in het park. op deze manier krijgt de school een groene 
buitenruimte die overvloeit in het park (fig.4). 

Het groene binnengebied 
geeft de school een grotere 
publieke zichtbaarheid
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de mogelijkheid het park te koppelen aan de school maakt de school bereik-
baar vanaf de straat alsook vanaf het groene binnengebied. hierdoor ontstaat 
de behoefte een centraal toegangspunt te creëren die beide toegangen bun-
delt. de huidige parking naast de school maakt deze behoefte nog groter. de 
drie toegangspoorten in de huidige situatie worden vervangen door een duide-
lijke toegangsweg met een centraal ontmoetingsplein. hier kruisen kinderen, 
ouders, leerkrachten, directie en dorpsbewoners elkaar. Vanuit deze centrale 
plek kunnen de verschillende schoolfuncties bereikt worden voor zowel school-
activiteiten als buitenschoolse activiteiten. het groeperen van de polyvalente functies rond het centrale binnenplein laat een 
gecontroleerd gebruik toe voor buitenschoolse activiteiten. deze zijn makkelijk te onderscheiden en af te scheiden van de 

rest van het schoolgebeuren (fig.5). 

in de bestaande pastoriewoning aan de straat 
worden de administratieve functies zoals di-
rectie, secretariaat en vergaderlokalen onder-
gebracht. in het nieuwe langgerekte schoolge-
bouw aan het park bevinden zich de klassen. 
de kleuters gebruiken het gelijkvloers, in recht-
streeks contact met een speelkuil en over-
dekte speelplaats, de lagere school gebruikt 
de eerste verdieping. tussen beide gebouwen 
ligt het centrale toegangsplein waaraan een 
verbindingsvolume grenst met polyvalente 
zaal, keuken en leraarslokaal. de polyvalente 
zaal wordt gebruikt als refter voor de lagere 
school en kan ingezet worden voor allerhande 
buitenschoolse en naschoolse activiteiten. in 
het hoofdvolume, ook in relatie tot het ontmoe-
tingsplein, bieden ook de turnzaal en kleuter-
refter een polyvalent gebruik (fig.6-7). 
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overzicht op het nieuwe schoolgebouw

 1. centraal toegangsplein
 2. parkeergelegenheid
 3. pastoriewoning
 4. verbindingsvolume met 
  polyvalente ruimtes 

 5. schoolgebouw
 6. overdekte kleuterspeelplaats
 7. speelplaats
 8. groene speelruimte
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niveau 0
administratieve 
functies publieke functies (klas)lokalen natte ruimten

technieken / 
berging circulatie
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