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Beste ouders en vrienden
Aan de buitenkant van onze High Tech Campus
aan de Kempenlaan 36 in Turnhout valt het nog
niet te merken, de “Te koop” borden staan er immers nog, maar binnenin wordt er volop gepland
en bestudeerd.
Al onze leveranciers komen één voor één langs
om met de campus kennis te maken en hun architecten aan het werk te zetten om van onze
nieuwe campus iets moois te maken. Zo is onze
tuinarchitect begonnen met de ontwikkeling van
het masterplan voor de site. Het is heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt, omdat het
zal bepalen hoe we het campusterrein gaan inrichten: waar mogen auto’s rijden en parkeren, waar komen onze leerlingen per fiets het terrein op en waar
staan de fietsstallingen, waar liggen de buitensportvelden, waar lopen de wegen op het terrein enz.
Op dezelfde wijze bespreken we met onze binnenhuisarchitecten de inrichting van de gebouwen. We willen immers een campus maken waar het fijn is om te vertoeven en waar leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen tot de ingenieurs en wetenschappers van morgen.
Belangrijk daarbij is de inrichting van onze vele gespecializeerde labo’s. Maar de kroon op het werk moet
het centrale atrium worden, het kloppend hart van de campus, waar het niet alleen fijn is om te vertoeven
en waar je rustig wat kan bijpraten, maar ook waar onze leerlingen optimaal in kleine groepjes kunnen
samenwerken.
In alles wat we doen, staat het comfort en de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten centraal. Zo
hebben we reeds een eerste interne veiligheidsaudit achter de rug, die een heel aantal verbeterpunten
aan het licht gebracht heeft en zijn wij druk bezig met het nagaan of alle gebouwen aan de hedendaagse
normen voldoen.
Nu is al dit werk nog onzichtbaar voor de buitenwereld, maar de komende maanden zullen de werken
starten en zal het ook aan de hoofdingang van de campus zichtbaar worden dat er nieuwe bewoners zijn.
Uitkijken dus aan de Kempenlaan 36!
Spoedig naderen we nu het einde van het jaar. Alhoewel niet alle activiteiten zullen stilvallen, schakelen wij
allen een versnelling terug om te genieten van de feesten met familie en geliefden.
Rest mij dus om jullie allen fijne feestdagen te wensen en een gezond en voorspoedig 2019.
Voor onze campus wordt het in ieder geval een topjaar, maar daar zal ik jullie in de komende maanden
verder over berichten.
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