Campusschool als model voor onderwijsvernieuwing
Woensdag 11 mei 2016 - Campus Emmaüs, Aalter
Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt met het Masterplan Scholenbouw
werk van de plannen om het secundair onderwijs te moderniseren. Om jongeren optimaal
voor te bereiden op de samenleving van morgen stimuleert deze hervorming ook domeinof campusscholen. Emmaüs is een mooi voorbeeld van deze nieuwe geïntegreerde
onderwijsbenadering: leerlingen van alle studierichtingen en onderwijsvormen leren en
leven op één campus. De school biedt ook STEM-leertrajecten aan, met grote aandacht
voor wetenschap, techniek en wiskunde.
Een deel van de gebouwen was oud en versleten, de lokalen voor techniek en praktijk
waren niet meer van deze tijd. Ook de samenhang tussen de verschillende gebouwen
was wat zoek geraakt. Samen met het DBFM- programma Scholen van Morgen en
VMX Architects werd een masterplan voor de realisatie van een moderne technische
afdeling ontwikkeld. Een goede integratie van de technische school was, samen met
het opheffen van het ruimtegebrek en een duurzame aanpak, het doel van het ontwerp
voor de uitbreiding van het Emmaüsinstituut.
Van harte welkom!
Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen in beperkt.
Schrijf u dus snel in!
Doelgroep
Schoolbesturen, TAC’s,
architecten, adviesen studiebureaus,
aannemers, steden
en gemeenten
Locatie
Campus Emmaüs
Sint-Gerolflaan 20
9880 Aalter
Parkeren
Gratis parkeren in de buurt
en aan het gemeentehuis
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Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.eu
Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

