
  
Nieuw onderwijsproject Sint-Andreas wordt uitgebouwd in de Jacobinessenstraat 
5 april 2019 
 
Het schoolbestuur van Katholiek Onderwijs Sint-Trudo kijkt al langer uit naar de mogelijkheid om de 
campus van het Sint-Andreasinstituut in een nieuwe en kwaliteitsvolle infrastructuur te voorzien. We 
konden kiezen voor een dure en complexe renovatie op het huidige domein ter Garenmarkt, of we 
konden uitzien naar een andere, betere locatie. Twee jaar geleden konden we niet tot een overeenkomst 
komen met het stadsbestuur voor de locatie in de Jacobinessenstraat. Het schoolbestuur is nu blij en 
dankbaar dat wij met het stadsbestuur en de vzw-eigenaar op basis van het rapport van de jury tot een 
globale overeenkomst konden komen. Want waarover gaat het voor het schoolbestuur van de 
scholengroep Sint-Trudo? 
 
Onze opdracht is een kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan kleuters en aan leerlingen in het lager en in 
het secundaire onderwijs zodat leerlingen en kinderen kunnen schitteren. Dit is in het belang van 
kinderen en leerlingen en van hun ouders. Daarom werken wij met hart en ziel aan goed onderwijs. 
 
Daarenboven vinden wij het noodzakelijk dat ook in de binnenstad een sterk uitgebouwd 
onderwijsaanbod aanwezig blijft. Het sociale netwerk en de sociale cohesie kunnen daarmee ook 
worden versterkt.  
 
Wij  maken van deze kans gebruik om de basis- en de secundaire school over te brengen naar de 
Jacobinessenstraat, in een infrastructuur die eigentijds is en beantwoordt aan de nieuwe visie op 
onderwijs. Een school kan en moet meer zijn dan louter een school. Wij geloven dat een nieuw gebouw 
zal inspireren en enthousiasmeren. Het Sint-Andreasinstituut heeft ook een lange traditie waarin de 
eigen cultuur, kwaliteit en spirit, kinderen en leerlingen heeft doen uitmunten ongeacht hun 
achtergrond, wat hun talenten ook zijn en welke zorg ze ook nodig hebben. Met een nieuw gebouw kan 
dit enkel versterkt worden en kunnen de schoolteams nog beter inspelen op de veranderingen in 
onderwijs en samenleving, en kinderen en leerlingen kennis en competenties aanreiken via ons aanbod 
van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. 
 
De intentie van 5 scholengroepen in en rond Brugge om vanaf 1 september van dit jaar een bestuurlijke 
eenheid te vormen beantwoordt evenzeer aan deze gezamenlijke ambitie voor kwaliteitsvol onderwijs in 
het belang van leerlingen. Deskundig. Innovatief. Bezield. Wendbaar en weerbaar. 
 


