
Korteknie en Stuhlmacher architecten voorzien een school 
die bestaat uit geschakelde gebouwen met hellende 
daken in aansluiting met de bestaande paviljoenen aan de 
straat. Elk huis heeft een eigen sfeer en schaal, geclusterd 
volgens functie. Per cluster zijn zowel de theorie- als de 
praktijklokalen gegroepeerd. Het groeperen van de lokalen 
in kleinere entiteiten komt de geborgenheid en het ‘thuis 
voelen’ ten goede. 
Op het gelijkvloers vormt de refter de verbinding tussen 
alle huizen en spreidt zich over de breedte van het terrein. 
De refter is het sociaal en ruimtelijk hart van het gebouw. 
Ze omvat ook de toegang tot de school en functioneert 

als brede tribune voor activiteiten in de sportzaal. Op de 
verdiepingen zijn er tussen de huizen verbindingen en 
lopen lokalen door onder de verschillende daken. Aan de 
randen houden de huizen afstand tot de erfscheiding die 
als groene tuinen worden ingericht.
Op het traject naar de verschillende clusters zijn er verschil-
lende zitbanken, mogelijkheden tot werken in groepjes, 
mogelijkheden om even een luchtje te scheppen, ... 
Door te opteren voor het renoveren van de voorbouw 
wordt ervoor gezorgd dat het verleden van de site opnieuw 
leesbaar wordt en het schoolgebouw zich aftekent in de 
omgeving.
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In opdracht van AG Stedelijk Onderwijs (AG SO) schreef 
AG VESPA een architectuurwedstrijd uit voor het bou-
wen van een nieuwe school voor secundair onderwijs : 
Stedelijk Lyceum Deurne - Lakbors. Organisatorisch gaat 
het om een nieuwe vestiging van het stedelijk onderwijs 
in Deurne waar een aantal leerlingen van drie reeds 
bestaande scholen zal worden samengebracht. Er zullen  
leerlingen uit de 2de en 3de graad haarzorg, verzorging/
voeding en kantoor schoollopen. De bouw van de school 
zal gefaseerd worden uitgevoerd. In de eerste fase wordt 
een nieuwbouw gerealiseerd in het binnengebied waar 
enkele paviljoenen afgebroken worden. In de tweede 
fase wordt het gebouw aan de straatzijde dat oorspron-
kelijk werd gebouwd als cinema aangepakt. 
Het stedelijk lyceum Deurne – Lakbors wil zich open-
stellen naar de buurt. De school richt zich expliciet op 
de omgeving en wil zich breder inzetten in de tijd. Ze zal 
toegankelijk zijn voor verenigingen, vrijetijdsactiviteiten, 
opleidingen,… buiten de lesuren, en dit zowel voor kinde-
ren als voor volwassenen. 
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