
School voor SpeciaAl onderwijs AREEC
Asociación Riberalteña de Educación 

Especial en la Comunidad

Definitief Bouwplan areec School Riberaltabouwwerkzaamheden gestart, help mee!

Startdatum bouw: AUGUSTUS 2020
opleverdatum bouw: januari 2022

De uiteindelijke kosten van dit project zullen € 475.238 
gaan bedragen. De totale kosten zijn aanzienlijk hoger dan 
we eerder hadden geraamd. Toen we in de ontwerpfase 
kwamen, realiseerden we ons dat er geen manier is om het 

voor minder te doen en toch alle noodzakelijke elemen-
ten te bouwen volgens de juiste kwaliteitsnormen.  
Het Vicariaat van Pando heeft de grond voor dit bijzondere 
bouwproject ter beschikking gesteld.

De bouw is inmiddels in volle gang. 
Zorgt u ervoor dat de kinderen straks 
in een voltooid schoolgebouw naar 
school kunnen gaan? Dank u wel!



In samenspraak met de betrokken ouders, leraren en onze 
projectcoördinator Esteban Niemira heeft de architect het 
project in zeven hoofdelementen verdeeld. Het school- 
complex wordt zo gebouwd, dat overal wordt geprofiteerd  

van frisse buitenlucht en natuurlijk daglicht. Een over-
kapte doorloop maakt het leerlingen, leraren en bezoekers 
mogelijk de hele school te doorkruisen zonder te worden 
blootgesteld aan regen of overmatige zon.

Er komen twee rijen van elk vijf klaslokalen, dus in totaal 
van 10 klaslokalen. Deze zullen plaats bieden aan de onge-
veer 100-120 leerlingen in alle leeftijden van 4 tot 30 jaar 
en van verschillende niveaus, die elke dag naar de school  
komen. Het gebouw biedt tevens plaats aan vier werkplaat-
sen waar oudere leerlingen een ambacht leren.

Veilige en aangepaste toiletten en douches bevinden zich 
in het midden van het complex. Makkelijk bereikbaar voor 
met name de jongere leerlingen. Daarnaast is er een speel-
plaats die tevens gebruikt wordt voor het vak lichamelijke 
opvoeding. Een congiërgewoning en administratiekantoor 
maken het complex compleet uitgerust voor de toekomst.

Veiligheid is een essentieel element van het project.  
De buitenmuur is ontworpen om de school en de kinderen 
te beschermen en een mooie esthetiek te bieden.

licht, lucht en veilige speelruimte

alle voorzieningen aanwezig

Veiligheid
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