
Brugge, 31 maart 2021

Waar staan we voor de tussenperiode?

De toekomst van het Sint-Andreasinstituut ligt ons allen zeer nauw aan het hart. We kijken uit naar de
realisatie van het nieuwe schoolgebouw, waarvoor het stadsbestuur de bouwvergunning heeft afgeleverd.
We hopen allen dat de bouw nu ook vlug kan starten. De aannemer staat in elk geval klaar.

Voor de nieuwe school af is, moeten we de campus Garenmarkt al verlaten. De overeenkomst met het
stadsbestuur was voor ons noodzakelijk om de realisatie van een nieuw schoolgebouw mogelijk te maken.
Het schoolbestuur wil die overeenkomst correct naleven. Het stadsbestuur doet ook grote inspanningen voor
de beide scholen.

Al lange tijd werkt het schoolbestuur aan een oplossing voor de tussenperiode. Vele sporen werden verkend.
We keken vooral uit naar mogelijkheden in de binnenstad en dicht bij de huidige school. We zochten naar
mogelijkheden om de wens te vervullen om elke school zo goed mogelijk samen te houden. Een aantal
mogelijkheden liggen nu nog open en vragen zowel financiële als juridische afronding.

Vandaag kunnen we nog niet de finale mededeling doen dat alle gesprekken zijn afgerond. We hopen dat het
heel binnenkort wel mogelijk zal zijn. We vragen u om nog even geduld te hebben om de ultieme gesprekken
en gesprekspartners de kansen te geven die nodig zijn om de beste oplossing mogelijk te maken.

Voor de basisschool hebben we de zekerheid over de gebouwen langs de Boninvest en het gebruik van het
Jakobinessenpark. Dit kan mogelijks aangevuld worden met een site dichtbij waarvoor de gesprekken nog
niet konden afgerond worden.

Voor de secundaire school liggen nog twee sporen open. We hopen dat het lukt om spoedig met het beste
spoor tot een overeenkomst te kunnen komen.

We doen een beroep op allen die betrokken zijn bij het Sint-Andreasinstituut. De toekomst met een
schitterend nieuw schoolgebouw is een unieke kans. Geen enkele andere school in de binnenstad kan
daarmee naar buiten komen. Het is ook een unieke kans om het sterke project van beide scholen verder te
zetten en te versterken.

Laten we samenwerken in het belang van de beide scholen, van de beide sterke teams van leerkrachten en
vooral in het belang van de leerlingen en hun ouders.
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