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Het $pectrumcollege in Bedngen stafi in de paasvakantie

renovatiewerken op vier locaties. De grootste werken zijÉ voor de
campus Paal: een vleugel wordt gesloopt en heropgebouwd. Ile
renovatiewerken kosten ruim 7,b miljoen euro. De werken zullen klaar
zijn tegen september 2020.
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Campus Paat krijgt een volledig nieuwe vleugel.
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ln Lummen valt de ueranda aan de gerenoveerde eetzaal op.

In Beringen zelt komen er nieuwe werkateliers.

Nu de nieuwbouw van het Spectrumcollege in Beringen centrum
klaar ig starten binnenkort reno-

meer dan 20 klaslokalen voor 550

extra leerlingen.

de toekomst
zal onze school in zijn geheel meer
dan 3.000 leerlingen huisvesten.'1

vatiewerken van de andere gebou-

wen van de school, met náme in

Paal,

in

Lummen en op twee

plaatsen

in

Beringen

Ca

cen-

trum.t'De campus in Paal onderom starten daar de werken al in de

paasvakantie. Op de andere drie
locaties zullen de werken pas in de
zomer van start gaan", aldus algemeen directeur Ludo Elsen. "Wij
willen tijdens de renovaties veel

een polyvalentezaalen op de eerste verdieping nieuwe leslokalen.

De kinderen en leerkrachten zijn
intussen verhuisd naar hob-units

aandacht schenken aan duurzaamheid en energie-eÍïiciënt
bouwen", gaat Elsen verder. "In

die op het sportveld van de school
zijn geplaatst. Dit betekent dat die
leerlingen tot het einde van de

alle scholen wordt de elektriciteit,

must voor scholen van de toekomst. Hopelijk geraken de renovaties klaar nog voor ik met pensi.
oen ga, begin 2021."
Vrijdag maakte minister van On-

Paal

Campus Paal krijgt een grondige
facelift. Een vleugel van het huidige gebouw zal gesloopt worden en
krijgt in de plaats-een nieuwbouw
met op de gelijkvloerse verdieping

gaat de grootste renovatie en daar-

verlichting, het sanitaiq de dataen telefooninstallatie en de verwarming verbeterd. Het creëren
van polyvalente ruimtes is een
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derwijs Hilde Crevits
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ook bekend dat het Spectrumcollege meer dan 2,3 miljoen euro
subsidies

krijgt voor een capaciJ

teitsuitbreiding. -We gaan inderdaad een nieuwbouw zetten met

werken in de hob-irnits zitten. De
school in Paal wordt deels afgebroken en opnieuw gebouwd. De
focus voorcampus Paalligt bij een

nieuwe volwaardige inkomhal
van de school met een groene
voortuin als ontmoetingsruimte
en een nieuwe eetzaal, die ook als

pollvalente ruimte kan gebruikt

worden. Voor deze site wordt
ruim 2,5 miljoen uitgetrokken.

men
Incampus Lummen wordtde eet-

.zaal volledig in een nieuwjasje gestoken. De eetzaal krijgt er een ve-

randa bij die ook zal dienen als
polyvalente ruimte voor allerlei

activiteiten. Daarnaast worden
ook de fietsenstalling en de speelplaats op deze site volledig vernieuwd.
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Ten slotte komen er op campus

Beringen nieuwe wèrkatefiers

voor de afdelingen bouw, metaal,
lassen en sanitair voorde leerlingen van het Centrum Leren en
Werken. Ook de middenschool
van campus Beringen centrum
krijgt een grondige facelift. De
sporthal krijgt een nieuwe sport-{

met de
speelplaats grondig gerenoveerd.

vloer en wordt samen

