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GO! basisschool De Baan werd in 2013 getroffen door een brand, maar staat
vandaag sterker dan ooit. Officiële opening van de nieuwbouw op zaterdag 6 oktober
om 16.00 uur in aanwezigheid van burgemeester Bart Somers.

BUURTSCHOOL DE BAAN HERREZEN IN PRACHTIGE
NIEUWBOUW
Ruime lokalen, veel lichtinval, een heuse openluchtklas, grote sporthal,
modern computercentrum en een zee van speelruimte . Dat is kort samengevat
de nieuwe realisatie ter vervanging van het afgebrande schoolgebouw. “Die
gruwelijke bladzijde draaien we nu om. In onze school zit de toekomst. Een
nieuwe generatie groeit hier op. Het nieuwe schoolgebouw onderstreept dit”,
zegt Frank Thienpont, directeur van GO! basisschool De Baan.
Het nieuwe schoolgebouw telt twee verdiepingen. Het concept is dat van een open
school. Alle ruimtes, zelfs de gangen, krijgen een functie. Grote glaspartijen
versterken dit open gevoel. Lokalen staan met elkaar in verbinding. Schuiframen
laten de leerlingen zo van de klas op de groene speelplaats stappen. De gebouwen
creëren binnenin een veilige speelplaats met veel groen en rust.
“Op het terrein staat nu nog een schoolblok dat de brand overleefde. Dat gebouw
kreeg een nieuw dak, isolatie, nieuwe ramen en een duurzame witte bezetting.”
GO! basisschool De Baan is een warme buurtschool. “Kinderen volgen hier samen
met hun vriendjes uit de wijk kwaliteitsvol onderwijs. Die connectie met de buurt
vinden wij belangrijk. De nieuwe sporthal is tevens toegankelijk voor buurt- en
sportverenigingen. De voor- en naschoolse opvang gebeurt op de school zelf.
Ouders steken regelmatig een handje bij. Kinderen ervaren onze school echt als hun
tweede thuis.”
Vandaag telt GO! basisschool De Baan een kleine 300 leerlingen.

Voor de journalist:
Graag nodigen wij u uit op de officiële opening van de prachtige nieuwe school
GO! basisschool De Baan
Wanneer: zaterdag 6 oktober 2018 om 16.00 uur
Waar: Oude Antwerpsebaan 92 in Mechelen
Voor meer informatie:
Frank Thienpont, tel: 015 20 38 96
Basisschool De Baan is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7.200 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van
Hoof.

