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Het is zover. De werken voor de nieuwbouw langs de Jacobinessenstraat kunnen starten. De vzw Sint-
Andreasinstituut die als eigenaar van het terrein definitief de omgevingsvergunning heeft bekomen, 
heeft de opdracht gegeven aan de architect en aannemer om de voorbereidende werken te laten 
starten. De vzw realiseert de nieuwbouw, die het schoolbestuur dan in huur zal nemen. 
 
De weg is nog lang. Er zijn immers de afbraak van de oude schoolgebouwen, het archeologisch 
onderzoek en daarna de realisatie zelf van de nieuwe school. Men voorziet minstens 20 maanden 
vooraleer de nieuwe infrastructuur er zal staan. Rekening houdend met onvoorziene omstandigheden, 
en daarna met de inrichting en verhuizing, kunnen de secundaire school en de basisschool op 1 
september 2023 het nieuwe gebouw in gebruik nemen. 
 
Na de vele maanden voorbereiding, soms in stilte, soms met vragen en onrust bij de personeelsleden en 
ouders, hebben we heel concreet zicht op het eindresultaat. Maar het eindigt niet bij dit eindresultaat. 
Het wordt een nieuw start, een nieuw begin met het vooruitzicht op nieuwe mogelijkheden voor beide 
scholen. Een gloednieuwe school kunnen betrekken in de binnenstad van Brugge is een uniek feit. De 
oude gebouwen van de Garenmarkt ademen de zo lange geschiedenis uit van het onderwijs dat er 
geboden werd: kleuter, lager, secundair en hogere lerarenopleiding. De kwaliteit was en is altijd zeer 
hoog en de verdiensten van het onderwijzend en ondersteunend personeel onmiskenbaar.   
 
Met het vooruitzicht van 1 september 2023 moet wel nog een moeizame weg worden afgelegd. We 
konden de mogelijkheid voor een nieuwe school slechts bekomen, mits ook de werken voor het nieuwe 
museum tijdig konden starten. Daarom moeten we contractueel vanaf 1 september 2022 de gebouwen 
aan de Garenmarkt verlaten en tijdelijk de scholen huisvesten in alternatieve lokalen. 
 
Na de verkenning van vele sporen in de voorbije 12 maanden kunnen we nu aankondigen dat 
alternatieve locaties voor de scholen zijn vastgelegd. Voor de secundaire school wordt dit de site van het 
VTI in de Boeveriestraat met het centrum Van Volden aan de overkant. De basisschool krijgt tijdelijk 
onderdak in de stadsgebouwen van de Boninvest.  
 
We danken alle betrokkenen voor alle inspanningen die zijn gedaan om de droom van een nieuwe 
school waar te maken. We begrijpen dat er veel vragen en onrust zijn geweest. Dit is ook normaal voor 
een dergelijk project waar velen hun schouders onder zetten. We hebben nu een eerste tussentijdse 
mijlpaal bereikt. We hopen dat we verder in het belang van de leerlingen, de personeelsleden en de 
ouders kunnen samenwerken om ook de volgende mijlpalen samen te realiseren. 
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