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situering

de Vrije Basisschool Gavere – semmerzake bestaat uit twee dorpsschooltjes die amper twee 
kilometer van elkaar gelegen zijn. de hoofdschool in Gavere kent een daling van het aantal 
leerlingen, terwijl het verouderde schoolgebouw in semmerzake uit haar voegen barst. in te-
genstelling tot het gesloten beeld dat de school naar de straat opwekt stelt ze haar deuren 
graag open voor buitenschoolse activiteiten zoals voor sportclubs, piano- en typlessen. 

men wil de twee scholen samenvoegen tot één school in 
semmerzake, via de toevoeging van de bouwgrond naast 
de huidige schoolsite. ook een consultatiecentrum van 
kind & Gezin zal deel uitmaken van het nieuwe programma. 
het studentenontwerp is de neerslag van een typologisch 
onderzoek hoe een specifiek programma tot een generieke 
oplossing kan leiden. Via verschillende typeprogramma’s 
van basisscholen en tso wordt uitgetest in hoeverre be-
paalde oplossingen meervoudig inzetbaar zijn. 

de school in semmerzake bestaat uit drie rijen klaslokalen, die twee speelplaatsen begrenzen voor de kleuterschool en 
de lagere school. Beide speelplaatsen geven uit op een groene zone met onder andere speeltuigen, een kippenhok en een 
bloementuintje, die het dorpsschooltje haar charme schenken (fig.1). de studenten willen deze sfeer overbrengen in het 
nieuwe ontwerp en gebruiken het dorp in het dorp als ruimtelijk model. duidelijk herkenbare elementen zoals een smalle 
straat, een binnenhof, een afgebakende speelplaats en een boomgaard geven structuur aan de site. het voorgestelde 
ruimtelijk model werkt beeldbepalend voor de omgeving en creëert een duidelijk gezicht voor de school (fig.2).
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ontWerP

op de bestaande schoolsite worden enkel de turnzaal en het nieuwe sanitaire blok bewaard. een smalle doorsteek voor 
voetgangers en fietsers vormt de verbinding tussen de hoofdstraat en de lagergelegen sportvelden (fig.3). de bebouwing 
en de muren structureren de buitenruimte en bakenen verschillende zones af met elk hun eigen sfeer en karakteristieken. 
de toegangen tot de verschillende delen van de school, de turnzaal en de 
lokalen van kind & Gezin situeren zich alle langs deze smalle straat. het 
open terrein aan de andere zijde van de schoolsite werd door de school 
aangekocht om er de toekomstige uitbreidingen te voorzien. het nieuwe 
ontwerp gaat echter uit van een inbreiding op het bestaande terrein. dit 
voorgestelde ontwerp laat toe om van het aangekochte terrein een boom-
gaard voor de school te maken. naast de smalle straat wordt ook aan de achterzijde van het terrein, vanaf de sportvelden, 
een toegang voor de school voorzien. de school en de externe gebruikers krijgen dankzij de toegankelijkheid aan de achter-
zijde van het terrein en de smalle straat een veilige toegang (fig.4) (fig.5). 
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de kleuterschool is ontworpen als een binnenhof, met 
een ommuurde speelplaats. ze kan vanaf de voetweg be-
reikt worden via een steeg tussen de bestaande turnzaal 
en de nieuwe refter.  de 
klaslokalen richten zich 
met hun luifels op de om-
muurde speelplaats, ter-
wijl de duplexniveaus boven de muur uitkijken op de boom-
gaard en de straat. de restruimtes tussen schoolmuur en 
schoolgebouw worden ingezet als kleutertuintjes  (fig.6).

de achterste zone van het schoolterrein wordt ingenomen 
door de speelplaats en het gebouw van de lagere school. 
het natuurlijk niveauverschil van het terrein wordt ingezet 
om de hoogte van het 
schoolgebouw te beper-
ken en twee gezichten 
te creëren. door het ni-
veauverschil uit te vlak-
ken op de speelplaats 
toont het gebouw zich daar slechts met één bouwlaag. de 
tweede bouwlaag bevindt zich ondergronds en kijkt uit op 
de lager gelegen sportvelden (fig.7). op deze manier krijgt 
de school ook een gezicht langs de achterzijde, aan de 
parking en de sportvelden.

Werken met 
natuurlijk 
niveauverschil

Een ommuurd 
binnenhof
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typesnede door kleuterschool  1. boomgaard 
 2. kleutertuintjes
 3. speelplaats
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typesnede door lagere school  1. sportvelden
 2. speelplaats


