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december 2016 Het hoofdgebouw en het klasgebouw worden met elkaar 
verbonden door een passerelle.  
 
22 november 2016 Het opvanglokaal werd opgefrist: nieuwe indeling, 
extra kasten, nieuw speelgoed, prikborden, gordijntjes, …               
 
1 november 2016 Door de nieuwe erfpacht zullen we géén gebruik meer 
kunnen maken van de huidige wc’s. Daarom heeft de school een nieuw 
sanitair blok gebouwd. 
 
juli – augustus 2016  Door de nieuwe erfpacht is de school in staat om 
een nieuwe speelplaats te creëren, specifiek voor de kleuters én het 1-
ste leerjaar, inclusief een speeltuig en sythetisch grasveld. Op de grote 
speelplaats komt er een trein en allerlei muurpanelen. 
 

Ook de kleuterklassen krijgen een ‘upgrade’: nieuwe vloeren, mobiele 
tussenwand en zelfs een nieuw, groot lokaal voor de Rikkiklas! 
 
mei 2016 Sinds het ontstaan van de school in 1925 zijn de lokalen van de  
Franstalige en de Nederlandstalige school door elkaar verweven. Dit zorgt 
soms voor praktische problemen. Beide schoolbesturen hebben een 
volledige ‘scheiding’ uitgewerkt wat resulteert in een nieuwe erfpacht. Deze 
wordt ondertekend op 2 november 2016. 
 
5 juni 2015 Net voor het schoolfeest is de speelplaats volledig afgewerkt. 
Ook het grote speeltuig is speelklaar en kent een groot success bij de 
kinderen! 
 
26 mei 2015 Het voormalige klooster is voldoende afgewerkt zodat we 
kunnen verhuizen!  
 
16 februari 2015 Als alles volgens plan verloopt zal tijdens de 
krokusvakantie de weg van en naar de speelplaats volledig worden 
beklinkerd. Daarna wordt de speelplaats aangepakt… 
 
 



26 januari 2015 De problemen aan de liftschacht zijn achter de rug. Deze 
week zal het gebouw volledig wind- en waterdicht zijn. Na de voorgevel 
worden nu ook de zijkanten bepleisterd. De elektriciteit is geïnstalleerd. De 
leidingen voor de centrale verwarming en het sanitair worden deze week 
geplaatst. Nog deze week begint men met het bepleisteren van de 
binnenmuren. 
 
 
1 december 2014 Door problemen met de liftschacht loopt de bouw aan 
de nieuwe school wat vertraging op. Inmiddels staat er wel een nieuw afdak 
op de speelplaats. Ook de nieuwe toiletten in de oude refter zijn nu 
helemaal afgewerkt en operationeel. Het resultaat is knap!  
 
 
1 september 2014 Tijdens de vakantie heeft het SIT de oude bureau en 
de multiklas verbouwd tot een prachtige, nieuwe onthaalklas!  
 
 
1 augustus 2014 De bouwwerkzaamheden nemen stilaan een hoge vlucht. 
Zo zou de ruwbouw klaar zijn in de loop van de maand oktober. Tijdens de 
zomervakantie verbouwen we de multiklas en het secretariaat tot een 
nieuwe onthaalklas. Op de speelplaats bouwen we nieuwe rekken voor de 
boekentassen. 
 
 
10 maart 2014 De werken aan het voormalige klooster zijn vandaag 
begonnen! De eerste steen voor een ‘nieuwe’ school is gelegd! Binnenkort 
hebben we een nieuwe speelplaats, turnzaal, bureaus, refter, computerklas, 
een nieuw 5-de en 6-de leerjaar, … 
 
 
30 januari 2014  De bouwvergunning voor de verbouwingen is eindelijk 
aangekomen! De voorbereidingen voor de werkzaamheden kunnen 
beginnen. 
 
 
27 november 2013 De aannemer voor de ruwbouwwerkzaamheden is 
gekend. Het is nu nog wachten op de bouwvergunning voor we echt kunnen 
beginnen… 
 
 



26 augustus 2013  De openbare aanbesteding voor de ruwbouw is een 
groot succes. Maar liefst 9 aannemers dringen om een bod uit te brengen. 
De architect vergelijkt alle bestekken. Tenslotte zullen de werken aan één 
aannemer gegund worden. 
 
 
Mei 2013  De bouwaanvraag wordt ingediend. De openbare aanbesteding 
voor de ruwbouw wordt gepubliceerd. 
 
 
8 april 2013  De subsidies voor de verbouwingswerken van het klooster 
worden goedgekeurd door AgiOn. 
 
 
Januari 2013  De plannen voor het nieuwe schoolgebouw nemen concrete 
vorm aan. Subsidies worden aangevraagd.  
 
 
6 augustus 2012  De kogel is door de kerk! Het voormalige klooster is 
eigendom van de school. We kunnen beginnen met de toekomstplannen 
voor de 'nieuwe school'. 
 
 
7 juni 2012  De school krijgt subsidies om de aankoop van het klooster te 
financieren. 
 
 
5 mei 2011  Het klooster van de zusters van Gijzegem staat te koop. De 
Raad van Bestuur van vzw Sint-Paulusschool beslist om een bod te doen 
teneinde het klooster aan te kopen. Na enkele onderhandelingen gaan de 
zusters principieel akkoord met de verkoop. 
 
 
Juni 2009   Na meerdere decennia verlaten de laatste drie zusters het 
klooster. Het gebouw staat nu helemaal leeg. Voor de school is het klooster 
de enige mogelijkheid om alsnog uit te breiden. Maar het klooster staat 
(nog) niet te koop. 


