
 

Brugge, 5 februari 2021 

Betreft : overgangsfase nieuwbouwproject 

Beste ouder(s), 

Vorige week stelde het stadsbestuur het project ‘BRUSK’ voor. Een gloednieuwe tentoonstellingsruimte op             
de plaats waar nu onze school staat. Daarnaast brachten we jullie vroeger al op de hoogte van de plannen om                    
in de Jakobinessenstraat een nieuwe school te bouwen. Beide initiatieven hangen aan elkaar vast qua timing. 

Door de persconferentie van het stadsbestuur merken we dat er enige ongerustheid ontstaat bij onze ouders.                
Wij hopen met dit schrijven die ongerustheid wat te kunnen wegnemen. 

Met onze leerkrachten bouwen wij dagelijks verder aan onze visie en ons pedagogisch project. Hierbij hebben                
we enkel de kinderen voor ogen: hun welbevinden, hun groeimogelijkheden, hun gaven en werkpunten. Wij               
willen met ons project onze kinderen de beste ondersteuning bieden die mogelijk is, want dat verdienen ze. 
Omdat deze visie de ruggengraat is van onze school, is de plaats waar wij werken van ondergeschikt belang.                  
Die visie zit in het DNA van onze school, van ons team en nemen we overal mee. 

Momenteel zit het bouwproject in de goedkeuringsfase. Hierdoor zijn we heel beperkt in onze mogelijkheden               
om jullie concrete informatie te geven over de toekomstige school. Wij staan echter te popelen om onze                 
plannen met jullie te delen en zullen dit zeker doen vanaf het moment dat deze fase voorbij is. 

Hoe de overgangsfase tussen de huidige school en die in de Jakobinessenstraat zal verlopen, is nog niet                 
helemaal uitgewerkt. Ook hier wordt er overlegd tussen de school, het schoolbestuur en stad Brugge. In al                 
die overleggen staan onze kinderen en de schoolvisie centraal. De overgangsfase moet voor de kinderen en                
de school zo vlot mogelijk verlopen. 

Op dinsdag 9 februari om 18u wordt er een Google meet georganiseerd met het stadsbestuur, de vzw                 
Sint-Andreas, de vzw Karel de Goede, een afvaardiging van het oudercomité, een afvaardiging van de               
schoolraad en een afvaardiging van de leerkrachten. Tijdens die meet zal door alle stakeholders de info                
worden gegeven die er tot dan toe is. Daarna wordt de verstrekte informatie verspreid. 

Van zodra het mogelijk is, komen wij met meer concrete informatie over de toekomst. Ondertussen blijven                
wij ons focussen op onze kerntaak: zo goed mogelijk onderwijs verstrekken aan jullie kinderen. 

Met vriendelijke groet 
Het basisschoolteam van Sint-Andreas en Heilig Hartschool 
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