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Directeur Stijn Dujardin op de speelplaats van de vestiging aan de Capucienenstraat. Achter 

hem worden de bouwvallige eetzaaltjes afgebroken voor een nieuwe polyvalente 

eetzaal.  FOTO: THIJS PATTYN 

 

 

IEPER -   

Capucienen, de grootste basisschool van Ieper, krijgt na vijftien jaar wachten groen 

licht voor de bouw van nieuwe klassen, polyvalente eetzaal, fietsenstalling, 

leraarskamer en vluchtweg op een van twee vestigingen. Er zijn ook plannen voor 

nieuwe klassen en een eerste turnzaal op de andere vestiging. 

 

Een geïmproviseerde fietsenstalling aan de kerk, te kleine lokalen, gaatjes in het vals plafond, 

weinig toegankelijke gebouwen en dakbedekking met zeil en stenen: de grootste basisschool 

van Ieper moet dringend uitgebreid en vernieuwd worden. 

 

Dat is schrikken 

“Wij zien het nog amper, maar voor een buitenstaander is de toestand van sommige lokalen 

en refters bedenkelijk. Veel mensen schrikken ook wanneer ze de vele gebouwen zien achter 

ons voorgebouw”, vertelt directeur Stijn Dujardin. Zijn school telt 511 leerlingen, 239 zitten in 

de vestiging aan de Capucienenstraat. (Lees verder onder de foto’s) 



 
De voormalige kotjes van de kloosterzusters worden afgebroken. FOTO: PTB  

 



In de zolderruimte van de achterste gebouwen worden extra klaslokalen en een noodtrap 

voorzien. FOTO: PTB  

Sinds corona moesten de fietsen van de kinderen door plaatsgebrek aan de heringerichte 

ingang zelfs verhuizen richting de kerk naast de school. Vijftien jaar na het indienen van de 

eerste plannen kan er eindelijk verbouwd worden. 

“Door de ontmanteling van de bestaande ruimtes op het gelijkvloers en het slopen van de 

binnenmuren kunnen we een grote overdekte fietsenstalling creëren in het voorgebouw, 

waar ooit meisjesschool zat. Op de eerste verdieping voorzien we een volwaardige 

leraarskamer en een polyvalente en vergaderzaal. Een extra trap moet de brandveiligheid 

verhogen.” 

 

Kotjes van zusters 

Tussen de kerk en de speelplaats, waaronder vier regenwaterputten van elk 20.000 liter 

komen, worden de bouwvallige eetzaaltjes afgebroken. “Dat waren ooit de kotjes van de 

kloosterzusters, waarin onder meer kippen gehouden werden. Op die plaats komt een nieuwe 

grote eetzaal, die ook als polyvalente bewegingszaal en kinderopvang gebruikt zal worden. 

Aan de eetzaal komt een extra blok kleutersanitair”, licht directeur Dujardin toe. (Lees verder 

onder de foto) 

 

 
 

Sinds corona moesten de fietsen van de kinderen door plaatsgebrek aan de heringerichte 

ingang verhuizen naar de kerk. FOTO: PTB  



 
 

Sommige klasjes zijn te klein en verouderd. FOTO: PTB  

“De achterste gebouwen, waar de zolderruimte vergroot wordt voor twee extra klaslokalen, 

kunnen momenteel niet bereikt worden door brandweer en hulpdiensten. Daarom voorzien 

we een noodtrap en vluchtweg van vijftig meter lang en vier meter breed langs parochiezaal 

De Familiekring tot aan de Crescendostraat.” 

 

Turnzaal 

Na dit schooljaar wordt vanaf januari gestart met de eerste werken voor de vluchtweg, die 

tijdelijk gebruikt wordt als werf- en schoolingang. Tijdens de werken kunnen bepaalde 

klassen terecht op de tweede vestiging aan de Nachtegaallaan. 

“Daar plannen we nieuwe klassen en een eerste turnzaal op de plek van containers, die er al 

veel langer staan dan ooit bedoeld. De eerste zijn al 33 jaar oud. Maar eerst de werken op de 

andere vestiging, die 1,2 miljoen euro kosten. De school staat in voor 30 procent. Een stevige 

investering, maar hoogstnoodzakelijk 


