In de categorie ‘echte participatie’ wint De Mozaïek een WGO-award met het project
‘Park brengt school en buurt samen’.
De Mozaïek met project ‘Park brengt school en buurt samen’
Basisschool De Mozaïek telt heel wat verschillende nationaliteiten. De school heeft drie
vestigingen in Gent.
Het project
Eén vestiging ligt in de Kaprijkestraat in Gent, een buurt waar mensen met verschillende culturele,
etnische en socio-economische achtergronden samenleven. De vestiging bevond zich eerst in de
Blaisantvest, op de site Maria Goretti, genaamd naar de aanwezige kerk. Toen de eigenaar de site
verkocht aan de stad Gent, werd de school dakloos. De stad stelde voor om de school te verhuizen
naar het aanpalende gebouw van de Stedelijke Integratiedienst. Een voormalig schoolgebouw.
Ondertussen is de kleuterschool verhuisd naar de Kaprijkestraat. Elk schooljaar zal er een leerjaar
toegevoegd worden, tot een volledige basisschool. Een gevolg van de capaciteitsproblematiek
waarmee het Gentse onderwijslandschap kampt.
Het project is een unieke samenwerking tussen De Mozaïek en de stad Gent. Het was de uitgelezen
kans om de school bewust mee op te nemen in de hertekening van de hele site Maria Goretti en die
meteen ook maximaal publiek toegankelijk te maken. De omgeving rond de bestaande kerk wordt
een groene long tussen de huizen, een groene zone met ontspanningsmogelijkheden en rustkansen
voor alle leeftijden. De school en de buurt ontmoeten elkaar in het park.

Ieder van ons herinnert zich nog de WGO-awards die door Tabor uitgeschreven werd. In de categorie
“echte participatie” , met ons project ‘Park brengt school en buurt samen’ meldden we toen onze
plannen en vooruitzichten .
Vandaag is dit ondertussen voor een groot deel “werkelijkheid” geworden .
Na een jaar ( okt. 2015 tot sept. 2016) van renovatiewerken , konden we per 01/09/2016 , het ganse
gebouw in gebruik nemen .
2 kleuterklassen (met mezzanines) en 4 leerjaren ( 1ste tot en met 4de ; vanaf sept. 17 ook 5de en sept.
18 ook 6de) namen hun intrek in de prachtige, modern ingerichte lokalen.
Een polyvalente refter , 2 open ruimtes ( op het gelijkvloers en 1ste verdiep) , een onthaallokaal, een
turnzaal, een extra-zorglokaal, een pauzeruimte voor de leerkrachten en een apart sanitair voor
kleuters en voor lagere , vervolledigen de accommodatie van onze vestigingsplaats in de
Kaprijkestraat .
Daarnaast werd de speelplaats volledig vernieuwd , werden reeds heel wat groenaanplantingen
verricht en kregen onze cavia’s hun eigen plek op de speelplaats .
De extra-speelruimte ‘buiten de schoolmuren ‘ ( in het park Maria Goretti) werd in de voorbije weken
en in het voorbije weekend ook reeds deels ingericht ; dit met spelelementen, rustbanken en extra
beplantingen.
Stillaan wordt dit een plek om rustig te vertoeven en te ontspannen , - en dit zowel voor de kinderen
en leerkrachten, als voor de buurtbewoners.
Dit alles kon dankzij de goede samenwerking tussen de school én de werkgroep “Blaisantedoeners” (
ouders en sympathisanten ), én stad Gent. Waarvoor zeer veel dank en respect !
Ondertussen zijn ook voorbereidende studies en gesprekken lopende voor het renoveren van de
schoolmuur , alsook de verdere, definitieve inrichting van het ganse park; realisatie van dit dossier is
voorzien in het najaar van 2017 .

