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Op het gelijkvloers zijn vier per twee gekoppelde kleuterklassen
voorzien, met per twee een tussenliggend sanitair en berging, en
elk een eigen buitenruimte. Op de verdieping zijn eveneens
twee gekoppelde kleuterklassen voorzien, een zorgklas en een
slaapruimte.

Aansluitend aan de speelplaats is er een sanitair blok dat
rechtstreeks in contact staat met het nieuwe schoolgebouw en er
mee verbonden is via een overdekte buitenruimte. Centraal is er
een trappenpartij en lift alsook een toilet voor anders validen.
Ook tussen de turnzaal en de klassen is er een trap en een
nieuwe inkom ontsluit de toegang naar beide functies. Een
centrale inkom geeft aansluiting tot de brede gang die vestiaire
en zitbakjes met kastjes inhoudt voor elk van de kleuters. Zowel
op het gelijkvloers als op de verdieping zijn er bergingen.

De architectuur bestaat uit rode genuanceerde baksteen met
sterke profilering van het donkere buitenschrijnwerk.
Erkervormen geven ritmering en ruimtelijkheid aan het gebouw.
Achteraan zorgt een uitkraging in het metselwerk voor een
sterke horizontalisering van het volume.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de akoestische kwaliteiten
van de ruimtes. Via gepaste materiaalkeuzes kan worden
gegarandeerd dat de slaapzone geen enkele last heeft van
activiteiten in de klaslokalen, of in de turnzaal. Een gestuurd
balansventilatiesysteem zorgt voor een goede
binnenluchtkwaliteit. Aanwezigheidsdetectie en sensoren
zorgen voor regeling van licht en lucht. Een aangename soepele
vloerbekleding met onderliggende vloerverwarming zorgt voor
leuke klaslokalen waar het aangenaam is om op de vloer te
zitten, liggen of spelen.

De sanitaire zones hebben een onderhoudsvriendelijke
betegeling. Een kleurendifferentiatie zorgt voor een goede
herkenbaarheid van de klas-clusters en voor een identiteit voor
leerlingen en leerkrachten.

De rechtstreekse aansluiting van de turnzaal/bewegingsruimte
maakt dat de kleuters ook tijdens de middag een grote droge
speelruimte hebben ingeval de weersomstandigheden geen
buitenspel zouden toelaten.

De architectuur, het materiaalgebruik en de vormentaal
communiceren goed met de bestaande en te behouden
gebouwen van de school, die in een volgende fase trouwens nog
zullen moeten gerenoveerd en aangepast worden.

Vredelaan opgeleverd : 01 september 2018

Wauterbos opgeleverd :16 oktober 2019 

Bouwperiode : april 2018 – september 2019

Adres: Vredelaan 25 – Wauterbos 1, 

1640 Sint-Genesius-Rode

Bouwheer.: Gemeente Sint-Genesius-Rode

Architect: Licence to Build

Opdracht STir: Studie en werfopvolging speciale 
technieken & EPB verslaggeving

Vloeroppervlakte 2593 m²
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