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GILO Scheldewindeke opent officieel de deuren

Gemeentebestuur Oosterzele opent op vrijdag 17 juni officieel de vernieuwde Gemeentelijke
Basisschool afdeling Scheldewindeke in aanwezigheid van Vlaams minister voor Onderwijs
Pascal Smet. De eerste fase van de werken ving aan op 1 oktober 2009. Vanaf 1 september 2011
zullen de leerlingen van het GILO Scheldewindeke de nieuwe faciliteiten ten volle kunnen
benutten. Op deze manier wil het gemeentebestuur Oosterzele er zijn steentje toe bijdragen, dat
ieder kind een mooie toekomst tegemoet kan gaan.
Algemene bouwwerken
Op 1 oktober 2009 gingen de algemene bouwwerken van start. Deze kostten 800 000 euro en
omvatten:
o

o
o
o
o
o

Bouwen van een nieuwe blok bestaande uit twee kleuterklassen, technische
ruimte, keuken, sanitaire blokken en leraarslokaal.
Bouwen van een afgesloten speelruimte en een overdekte speelplaats
Heraanleggen van de bestaande speelplaats
Aanleggen van een speeltuin voor de kleuters
Renoveren van de refter als polyvalente ruimte
Bouwen van een overdekte fietsenstalling en wachtruimte voor de ouders

Elektriciteit
De elektriciteitswerken gingen op 1 april 2010 van start en kostten 125 000 euro.
o Vernieuwen en plaatsen van volledig nieuwe elektrische installatie in de nieuwe
vleugel en polyvalente zaal
o Plaatsen van nieuwe speelplaatsverlichting
o Voorzien van internet in de klaslokalen en installeren van digitale lesborden

Sanitair, centrale verwarming en verluchting
Op 1 mei 2010 werden volgende werken aangevat:
o Installeren van alle toiletten
o Vernieuwen van verwarming en ketel voor de volledige school
o Voorzien van verluchting in polyvalente zaal en nieuwe vleugel GILO

De kostprijs voor dit luik van de werken bedroeg 220 000 euro.

Zonnepanelen
Het gemeentebestuur Oosterzele liet ook zonnepanelen op het vernieuwde gebouw plaatsen. De
kostprijs daarvoor bedroeg 40 000 euro.

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) subsidieert deze werken voor een
bedrag van 430 000 euro op de totale kostprijs.
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