
De vernieuwende en energiezuinige eerstegraadscampus van kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) 
streeft naar geborgenheid, licht en lucht, een open karakter en goede mobiliteit. De opzet van het ontwerp 
is een open campus met een dorpsplein als centraal hart van de school. Een speelse omgeving waarin de 
overgang van een basisschool naar een secundaire school op een naadloze manier kan gebeuren.

Openheid en transparantie lopen als een rode draad doorheen de campus en er werd veel aandacht besteed 
aan de verblijfskwaliteit voor de 1.000 leerlingen. Veel glas en ruime gangen zorgen voor visuele interactie. 
Open leerpleinen functioneren samen met de brede gangen als leefruimtes. Bruggen tussen de diverse 
vleugels creëren overdekte speelplaatsen en verschillende buitenruimten met elk een eigen karakter.

Het energieconcept omvat een installatie voor warmte- en koudeopslag (WKO) waardoor er duurzaam 
opgewekte warmte en energie-efficiënte koeling voor het gebouw beschikbaar is. Verder is het gebouw 
voorzien van een hoogwaardige thermische schil, energiezuinige LED-verlichting, automatische zonwering 
en CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning.

Wees welkom en laat u inspireren!

Open campus met inspirerende omgeving stimuleert interactie
Van harte welkom op woensdag 13 juni 2018 - Campus kOsh Herentals

Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.



Ontvangst met koffie en zoet

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan
door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

kOsh, een unieke eerstegraadscampus
door Marc Peeters, Financieel directeur kOsh

Schoolarchitectuur met een eigentijdse uitstraling
door Frederik Jacobs & Nathalie Van de Walle, CONIX RDBM Architects

Een vernieuwende, duurzame en onderhoudsvriendelijke school
door Joris Wouters, Projectdirecteur MBG

Exclusief bezoek aan campus kOsh

Afsluitende netwerkborrel

Van harte welkom! 

Deelname is gratis, maar 
het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf u dus snel in!

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan 
schoolbesturen, facilitair 
managers, architecten, 
ingenieursbureaus, aannemers, 
gemeenten.

Locatie
kOsh
Ieperstraat 5
2200 Herentals

Parkeren
Op het parkeerterrein van kOsh 
(Ieperstraat 5) en gratis parkeren 
op de Molenvest of in de wijk.

13u30 

14u00

14u10

14u35

15u00

15u25

16u10

PROGRAMMA

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.be
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https://inspirerende-open-campus-kosh.eventbrite.nl
http://www.gezondescholen.be

