
SINT-AMANDS BASISSCHOOL NOORD, KORTRIJK

 - deelproject van een geïntegreerde studieopdracht voor de vernieuwing van 2 
scholencampussen

 - kleuterschool bestaande uit een deel nieuwbouw over 1 laag en een deel renovatie over 
2 lagen

 - programma: kleuterklassen, een opvangklas, een poppenklas, een slaapklas en een 
overdekte speelplaats

 - DBFM opdracht binnen het programma Scholen van Morgen (AG Real Estate)

 - laureaat Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester
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De vernieuwing van scholencampus Kaai van het 
Guldensporencollege en de Sint-Amands Basisschool in Kortrijk 
kadert binnen het DBFM-programma Scholen van Morgen en 
kwam in 2011 als winnend ontwerp voort uit een Open Oproep 
van het Team Vlaams Bouwmeester. 

De opdracht ontstond na de fusie van 2 Kortrijkse scholengroepen, 
het Sint-Amandscollege en De Pleinschool, en de daaruit 
voortvloeiende hervestigingsoperatie van 4 naar 2 bestaande, 
binnenstedelijke schoolsites: ‘Campus Plein’, de site van het 
beschermde Klooster van O.L.V. Ter Engelen (bijgenaamd ’t Fort) 
en ‘Campus Kaai’, de site ontstaan uit de middeleeuwse Sint-
Amandsproosdij en vroeger gekend van de inmiddels afgebroken 
Collegetoren.

Beide sites liggen aan de Leie, op wandelafstand van elkaar, en 
worden gekenmerkt door hun waardevolle historische gebouwen 
en groene open ruimtes. Het masterplan voor de hervestiging 
van de scholen vertrekt van een open campusmodel, waarbij 
het beschermde erfgoed en de ‘verborgen tuinen’ van de 
ommuurde kloostersites publiek toegankelijk gemaakt worden, en 
de verschillende scholen (basis- en secundair onderwijs) verder 
uitgebouwd worden als autonome en vrijstaande gebouwen of 
gebouwenclusters. 

Dit concept werd binnen de werking en pedagogische visie van 
de  fusieschool (met meer dan 2500 leerlingen BSO, TSO en 

ASO) doorgetrokken door de verschillende graden (1e, 2e en 
3e graad, ASO en BSO/TSO) ook als autonome schoolentiteiten 
te beschouwen, met elk hun eigen directie en administratie, 
leslokalen, speelplaatsen, sportinfrastructuur, enz. Zo is 
vandaag de volledige 1e graad of ‘middenschool’ in ‘het Fort’ 
op Campus Plein gehuisvest, samen met het internaat en een 
andere basisschool. Op Campus Kaai zijn de hogere graden van 
het Guldensporencollege gevestigd: 3e graad TSO/BSO in het 
bestaande ‘sokkelgebouw’ van de Collegetoren aan de Leie, 3e 
graad ASO in de centrale, historische gebouwencluster en de 2e 
graad in het nieuwe schoolcomplex aan noordzijde van de campus. 
De Sint-Amandsbasisschool tenslotte bevindt zich aan de kant van 
de Kollegestraat, in het westelijke deel van de voormalige Sint-
Amandsproosdij.

Bij de Sint-Amandsbasisschool Noord is een nieuwe kleuterschool 
gebouwd, gelegen aan de westzijde van de campus, met een 
afzonderlijke toegang en speelplaats aan de Kollegestraat. 
De school ligt met de langse gevel gericht naar het centrale 
campusplein. De grote luifel voor de inkomdeur maakt de toegang 
tot de kleuterschool herkenbaar en uitnodigend. De organisatie 
van de klassen is zodanig dat ze de overdekte speelplaats voor de 
kleinsten als het ware ‘omarmt’. Dit zorgt voor de nodige beschutting 
en schermt de kleuters ook af van de iets grotere kinderen van de 
basisschool. Door de brede gang langs de overdekte speelplaats 
te voorzien van grote schuiframen, kan deze bij mooi weer als 
uitbreiding fungeren op de speelplaats. 
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Op de campus kreeg de kleuterschool een eigen signatuur 
qua vormgeving en materiaalgebruik. De buitengevel in houten 
latwerk wordt gekenmerkt door een eigenzinnige ritmering van 
raampartijen. De kroonlijst is licht geïnclineerd, wat het speels 
karakter van het gebouw versterkt en tegelijkertijd toelaat om meer 
noorderlicht tot diep in de klassen te laten binnentreden. In de 
annex op de klassenhal werden een slaapklas en een poppenklas 
ondergebracht.
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