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Gepassioneerde teams!
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KLEUTERSCHOOL
HULSTSESTRAATVASTSTELLINGEN

• Aantal leerlingen loopt jaar na jaar terug, ondanks de vele 
inspanningen op pedagogisch vlak.

• Infrastructuur HUL verdient opwaardering maar er 
zijn onvoldoende werkingsmiddelen hiervoor.

• Op korte termijn geen beterschap in zicht

• Voldoende aanbod katholiek onderwijs op
andere locaties in Kuurne
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Conclusie : als we onze scholen leefbaar willen 
houden, dan dringt een beslissing zich op. 



KLEUTERSCHOOL
HULSTSESTRAAT

1 belangrijke boodschap :

Op 30/06/2021 zal de kleuterschool in 
de Hulstsestraat zijn deuren sluiten.

onder voorbehoud van de goedkeuring door de bevoegde instanties
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INFRASTRUCTUUR

recente realisaties
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Lager STM
-> akoestische plafonds
-> nieuwe energiezuinige verlichting in de klassen
-> vernieuwing elektriciteit



INFRASTRUCTUUR
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Boomgaardstraat
-> renovatie en vernieuwing 

van de klassen



INFRASTRUCTUUR
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Vernieuwing Sanitair 
-> op STP (kleuter en lager)
-> in de Boomgaardstraat
-> meisjes- en jongens-

toiletten STM



INFRASTRUCTUUR
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Zomervakantie 2020
-> speelplaats STP



INFRASTRUCTUUR
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Zomervakantie 2020
-> kleuterlokaal STM
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INFRASTRUCTUUR

2015          2017              2018-2019 2020 2021-2024

Dromen

Denken

Durven

Doen
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Toekomstige realisaties



INFRASTRUCTUURGepland dit najaar: zonnepanelen 
op Sint-Pieter, Sint-Michiel en Boomgaardstraat  
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Op de agenda 2021: 
Toegangsweg & Speelplaats

Boomgaardstraat
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INFRASTRUCTUUR



Uitbreiding site door 
aankoop huis 
Kortrijksestraat 10
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Stap 1
KOR10 in gebruik nemen vanaf september 2021 
• Twee ruime leef- en leerklassen 

voor het zesde leerjaar 

• Een polyvalente klas voor 
projectwerk voor alle leerljaren

• Ruimtes voor individuele 
begeleiding 

• Extra speelruimte voor kleuters in 
de tuin
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Stap 2 
Nieuwe kleuterschool en polyvalente ruimte
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Steeds welkom bij de directies of leden van het schoolbestuur

Vragen of suggesties? 
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