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1 .1 .1 .1 .  I n l e i d i n gI n l e i d i n gI n l e i d i n gI n l e i d i n g     

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Algemeen vAlgemeen vAlgemeen vAlgemeen voorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    

    

Spilcentrum ReigerlaanSpilcentrum ReigerlaanSpilcentrum ReigerlaanSpilcentrum Reigerlaan    

Dit beoogd de nieuwe naam te worden voor een gebouw waarin naast de basisschool meerdere functies zullen 

worden ondergebracht. Momenteel is het gebouw enkel in gebruik als basisschool. De bestaande bebouwing op 

het terrein bestaat uit een monumentaal hoofdgebouw en bijgebouw (“kleuterschool”) plus een 6 tal noodunits 

waarin 6 groepslokalen. 

Het hoofd- en bijgebouw staan geregistreerd als Rijksmonument en dateren respectievelijk uit 1915 en 1927. In 

1933 is het gebouw aan de achterzijde uitgebreid en in 1960 en 1980 hebben er eveneens aan de achterzijde 

opnieuw uitbreidingen plaatsgevonden. In 2002 moest het gebouw worden hersteld na een grote zolderbrand. 

Met de realisatie van het Spilcentrum hebben de gebruikers niet alleen een aantal nieuwe voorzieningen onder 

één dak, maar versterken deze voorzieningen elkaar omdat de gebruikers inhoudelijk samenwerken en elkaars 

ruimten zoveel mogelijk benutten. 

 

BasisschooBasisschooBasisschooBasisschoollll 

Salto basisschool Reigerlaan is de hoofdgebruiker van het nieuwe Spilcentrum. Momenteel zijn er 17 

onderwijsgroepen aanwezig, vanaf maart 2012 worden dit er 18. De totale omvang, bestaand en nieuw, dient 

geschikt te zijn voor maximaal 19 onderwijsgroepen.  

De 6 noodlokalen die momenteel op het terrein staan worden vervangen en opgenomen in de nieuwe uitbreiding. 

De uitbreiding vind plaats op het eigen terrein en moet voldoen aan het vigerende bestemmingsplan Tongelre 

Binnen de Ring 2007. 

  

GymGymGymGymzaalzaalzaalzaal    

Voor het ontwerp van de uitbreiding van de basisschool is 941 m2 BVO beschikbaar, met dien verstande, dat 

wanneer er een nieuwe gymzaal wordt gerealiseerd, 157 m2 (= opp. bestaande gymzaal) ingezet dient te worden 

voor onderwijs. Dit betekent dan dat er 941 -157 = 784 m2 beschikbaar is voor de uitbreiding van de basisschool, 

exclusief de kinderopvang en peuterspeelzaal. 

Hoewel er op dit moment nog geen definitieve goedkeuring is voor de gymzaal dient het ontwerp wel gebaseerd 

te worden op een uitbreiding met gymzaal van 455 m2. (zie tevens bijgevoegde ruimtestaat totaal)  

De gymzaal dient te voldoen aan de specificaties van het NOC*NSF en zal in de eerste plaats worden gebruikt 

voor het bewegingsonderwijs voor spilcentrum Reigerlaan, maar ook voor andere basisscholen en 

sportactiviteiten uit de buurt. Er dient rekening te worden gehouden met een aparte ingang voor de gymzaal.    

  

Korein Korein Korein Korein (kinderopvang)(kinderopvang)(kinderopvang)(kinderopvang) 

De kinderopvang in het Spilcentrum zal worden verzorgt door Korein en zullen met 2 lokalen á 120 m2 met in totaal 

240 m2 BVO worden opgenomen in het totaalplan. Korein zal verschillende vormen van kinderopvang aanbieden: 

dagopvang, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. 

 

PeuterplazPeuterplazPeuterplazPeuterplazaaaa    ((((peuterspeelzaalpeuterspeelzaalpeuterspeelzaalpeuterspeelzaal))))    

De peuteropvang zal worden verzorgt door Peuterplaza onderdeel van Lumens Groep te Eindhoven. Peuterplaza 

krijgt 1 lokaal á 120 BVO toegewezen in het concept. Peuterplaza zal nauw samenwerken met de 

kinderdagopvang en de groepen 1 en 2 van de basisschool.  

 

ParkerenParkerenParkerenParkeren    

Vaak levert parkeren en het brengen en halen van kinderen bij scholen/spilcentra rondom aanvang- en 

sluitingstijden een bepaalde mate van overlast en soms chaotische situaties op. Geëist wordt overlast tot een 

minimum te beperken, hetgeen betekend dat er parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden voorzien. 

Juridisch is het alleen mogelijk een parkeereis te stellen voor de uitbreiding, hetgeen betekend dat er een eis ligt 
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van de gemeente van minimaal 9 parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Uitgangspunt is de parkeernorm zoals die door de gemeente Eindhoven is vastgesteld.  

    

Haal en breng gelegenheid (Haal en breng gelegenheid (Haal en breng gelegenheid (Haal en breng gelegenheid (Kiss en RideKiss en RideKiss en RideKiss en Ride)))) 

Op basis van 480 leerlingen zijn dat volgens de norm 24 plaatsen. Hiervoor is op eigen terrein geen ruimte en zal 

wellicht moeten plaatsvinden in het openbaar gebied rondom de school.  

 

BomenBomenBomenBomen 

De bestaande bomen dienen zo veel mogelijk gehandhaafd te blijven. Het beleid is afhankelijk van de gemeente 

Eindhoven, “niet kappen tenzij”.  

Zie bijgevoegde situatie d.d. 19-01-2012 met hierin de bomen aangegeven. 

 

Flora en FaunaFlora en FaunaFlora en FaunaFlora en Fauna 

In het kader van de Flora en Faunawetgeving dient het plan vooraf, dus vóór het ontwerp te worden getoetst. 

Dit rapport dient te worden meegezonden met de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

 

 



  5 / 10 

Barrierweg 219  5622 CN Eindhoven � Postbus 9507  5602 LM Eindhoven � t. 040-24 30 885 � f. 040-24 31 409 � e. info@kdvarchitectuur.nl � i. www.kdvarchitectuur.nl 

 

2 .2 .2 .2 .  G e b o u wG e b o u wG e b o u wG e b o u w     

    

2.1.2.1.2.1.2.1. Gebruikersvisie, wensen en eisenGebruikersvisie, wensen en eisenGebruikersvisie, wensen en eisenGebruikersvisie, wensen en eisen    

Beschikbare m2 BVOBeschikbare m2 BVOBeschikbare m2 BVOBeschikbare m2 BVO    

BVO (Bruto VloerOppervlakte) bestaande en nieuwe situatie: 

(zie bijlage voor verdere specificatie van de bestaande ruimtes). 

 

BESTAANDE SITUATIEBESTAANDE SITUATIEBESTAANDE SITUATIEBESTAANDE SITUATIE NIEUWE SITUATIENIEUWE SITUATIENIEUWE SITUATIENIEUWE SITUATIE cum.

school 1709 school 1709 1709

school (gymzaal) 157 school (andere functie) 157 1866

school (tijdelijk) 475 school (uitbreiding) 784 (=941-157) 2650

Korein kinderopvang 240

PeuterPlaza 120

gymzaal (nieuw) 455

totaal 2341 m2 BVO 3465 m2 BVO

 
 
 

Visie op gebouwVisie op gebouwVisie op gebouwVisie op gebouw    

Het hoofdgebouw en het bijgebouw(“kleutergebouw”) met status Rijksmonument dienen uiteraard gehandhaafd 

te blijven in de nieuwe situatie. Voor het ontwerp van de uitbreiding heeft een contrasterend karakter de voorkeur 

boven een historiserend uiterlijk.  

 

NootNootNootNoot          

Het is mogelijk dat onderdelen zich overlappen bij onderstaande uiteenzetting van wensen en eisen van de 

diverse partners, maar dienen dan gezien te worden als aandachtspunt. 

    

BasisschooBasisschooBasisschooBasisschool Reigerlaanl Reigerlaanl Reigerlaanl Reigerlaan 

OOOOrganisatie:rganisatie:rganisatie:rganisatie: valt onder Schoolbestuur Salto 

Beschikbare Beschikbare Beschikbare Beschikbare     BVO: BVO: BVO: BVO:  2650 m2  

BBBBeknopte eknopte eknopte eknopte visie op participatie:visie op participatie:visie op participatie:visie op participatie: 

Het werken in jaargroepen van groep 3 t/m 8 en gemende leeftijdsgroepen in de onderbouw, waarbinnen wordt 

gedifferentieerd op basis van het ontwikkelingsniveau, leerstijl en leerbehoeftes.  

Rekening houdend met 480 leerlingen en een maximum van 30 leerlingen per groep.    

Het leveren van onderwijs op maat.  

De focus ligt duidelijk op de onderwijstaak, ouders worden aangesproken op hun primaire 

verantwoordelijkheden. 

Als participant van het nieuwe Spilcentrum zal een intensieve samenwerking plaats vinden met de 

buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Tevens moet integreren van een bibliotheek 

mogelijk zijn. Hiervoor worden geen extra m2 toegekend echter dient geïntegreerd te worden in het totale plan. 

De school gaat meer klantgericht werken, communicatief en informerend t.a.v. de ouders.    

Automatisering/digitalisering dient te worden uitgebreid en verder ontwikkeld. 

Voor een uitgebreide visie wordt verwezen naar het Pedagogisch raamplan Spil welke op aanvraag verkrijgbaar 

is. 
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WWWWensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:  

Het realiseren van een uitbreiding met  6 groepsruimten met een totaal bruto vloeroppervlak van 941 m2 BVO, bij 

realiseren van nieuwe gymzaal dient de oppervlakte van de bestaande gymzaal van 157 m2 BVO hierop in 

mindering worden gebracht. 

Met de nieuwe uitbreiding dient tevens kritisch gekeken te worden naar de functies in het bestaande gebouw, zo 

nodig dient eventueel herschikking van functies en/of indeling plaats te vinden, met in achtneming van de 

beschikbare middelen.  

Onderstaand de wensen ten aanzien van de ruimten, gebruik e.d.: 

− 19 groepslokalen t.w.: 

6 groepen onderbouw = 6 groepslokalen 

3 groepen 3 = 3 groepslokalen 

2 groepen 4,5 ,6,7 en 8 = 10 groepslokalen 

− lokalen van parallelgroepen bij elkaar situeren eventueel met tussendeur 

− voorkeur onderbouw school op begane grond+ BSO (met van binnen naar buiten toezicht mogelijkheid) 

en peuterspeelzaal, tevens in de buurt van toiletten  

− speellokaal in de buurt van peuters en kleuters op begane grond 

− voorkeur geen groepslokaal op huidige “zolderruimte” 

− gemeenschappelijk ruimte (aula) + keuken + berging 

− werkruimte directeur op begane grond 

− werkruimte adjunct-directeur / administratieve kracht op begane grond 

− werkruimte IB-ers (individuele begeleiders) eventueel combineren in/bij groepslokalen 

− werkplekken leerkrachten, eventueel combineren met andere ruimten en/of flexplekken 

− gespreksruimte IB-ers 

− werkruimte ICT -coördinatoren i.s.m. bouwcoördinatoren 

− onderscheid tussen werkplekken en gespreksruimtes of combinaties hiervan creëren  

− personeelsruimte / kantine (50 personen) gezamenlijk voor alle partners op begane grond 

− ruimte voor leerlingbegeleiding 

− werkruimte conciërge + repro, combineren met receptiefunctie + beveiliging op begane grond 

− leermiddelenberging 2x, situering dichtbij betreffende lokalen 

− speelzaal onderbouw + materialenberging (bij handvaardigheid ruimte) 

− handvaardigheidruimte bij voorkeur in buurt van BSO en omgekeerd 

− ICT(patch)- ruimte 

gedacht wordt aan ICT- in groepslokaal of per afdeling, of mobiel, bestaande ICT-ruimte is te klein 

ICT krijgt steeds belangrijkere rol ook in maatschappij, hier dient op ingespeeld te worden  

− documentatiecentrum eventueel in combinatie met ICT- ruimte/gebieden  

− bibliotheek (verplaatsbaar) 

− kantoor  

− magazijn 

− stilteruimte i.d.m. 

− lockerruimte (gebied) 

− kapstokken/garderobe 

− werkhoeken leerlingen 
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KinderopvangKinderopvangKinderopvangKinderopvang 

OOOOrganisatierganisatierganisatierganisatie: Korein  

Beschikbare BVO:Beschikbare BVO:Beschikbare BVO:Beschikbare BVO: 240 m2 

VVVVisie op participatie:isie op participatie:isie op participatie:isie op participatie:  

Helpen van ouders hun opgroeiende kind(eren) van 0 tot 16 jaar een veilige, interessante en leuke opvoeding te 

geven die aansluit bij de schoolperiode en vrijetijdsbestedingen. Het is een dienstverlening die professioneel 

wordt verzorgt conform het kwaliteitsconvenant en is HKZ ISO 9011 gecertificeerd. 

Korein wil kinderen individueel en in groepsverband helpen opvoeden tot zelfstandige personen die 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes. Het kind volgsysteem vormt daarbinnen een belangrijk instrument. 

Het werken is ontwikkelingsgericht met het kind als kernklant. Tevens wil Korein voor de ouders partner zijn en 

heeft aandeel in het opvoedingsproces, als aanvulling op de opvoeding thuis.  

Korein hecht veel belang aan samenwerking met partners die deel uitmaken van de omgeving van het kind, zoals 

het onderwijs, welzijnswerk, sport- en vrijetijdsclubs. We zoek actief samenwerking op met deze partners zodat 

de kinderen eenheid ervaren. 

 

WWWWensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:  

Realiseren van 2 groepsruimten van elke 70 m2 = 140 m2 (netto vloeroppervlak) voor kinderopvang inclusief BSO 

(buitenschoolse opvang) met hiernaast een sanitaire ruimte, kantoor en bergruimte.     

Onderstaand de wensen ten aanzien van de ruimten, gebruik e.d.: 

− mogelijkheid voor opvang van in totaal 75 kinderen verdeeld in 5 groepen 

te denken aan 1 groep in speelruimte, 1 groep in handvaardigheidruimte, 1 groep in combinatie met 

peuterspeelzaal, 2 groepsruimtes, al dan niet in combinatie met leslokaal  

− keukenfaciliteit, pauzeruimte en toiletruimte in de buurt van de groepsruimte 

− hangtoiletten laag voor kinderen in de leeftijd t/m groep 2 basisschool (zonder planchetten), eventueel te 

combineren met toiletruimten onderbouw  

− kantoorruimte in de buurt van de groepsruimte te combineren met andere participanten 

− handvaardigheidruimte bij voorkeur in buurt van BSO of omgekeerd 

− buitenspeelruimte met buitenberging gescheiden van oudere kinderen maar wel contact 

− kinderopvang in de buurt van de peuteropvang en de onderbouw van de basisschool op de begane 

grond  

− voorkeur BSO (met van binnen naar buiten toezicht mogelijkheid) combineren met de onderbouw school 

en peuterspeelzaal op de begane grond, tevens in de buurt van toiletten  

− keuken in de buurt van BSO, mogelijkheden om te koken en te bakken met de kinderen 

− BSO oudere kinderen apart van BSO jonge kinderen  

    

    

PeuterspeelzaalPeuterspeelzaalPeuterspeelzaalPeuterspeelzaal 

OOOOrganisatierganisatierganisatierganisatie: Peuterplaza onderdeel van Lumens Groep 

Beschikbare BVO:Beschikbare BVO:Beschikbare BVO:Beschikbare BVO:    120 m2 

VVVVisie op participatie:isie op participatie:isie op participatie:isie op participatie:  

Basisfunctie is spelen, ontwikkelen en ontmoeten met speciale aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling 

en taalontwikkeling. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 16 peuters met een overdrachtssysteem van de 3 

jarige naar de basisschool. Tevens is er ondersteuning door medewerker opgroeien en opgroeien (O&O-er) zij/hij 

ondersteund leidsters en ouders en bespreekt regelmatig de ontwikkeling van de kinderen. 

WWWWensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:  

Realiseren van 1 groepsruimte voor een peutergroep van 70 m2 (netto vloeroppervlak) met hiernaast een sanitaire 

ruimte, kantoor en bergruimte.     

Onderstaand de wensen ten aanzien van de ruimten, gebruik e.d.: 
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− beschikbaarheid hebben over de speelzaal, bij voorkeur in de buurt van de groepsruimte 

− keukenfaciliteit, pauzeruimte, berging en toiletruimte in de buurt van de peutergroepsruimte 

− hangtoiletten laag (zonder planchetten), eventueel te combineren met toiletruimten onderbouw t/m 

groep 2 basisschool   

− kantoorruimte in de buurt van de groepsruimte te combineren met andere participanten 

− peuterruimte in de buurt van de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool op de begane grond  

− buitenspeelruimte met buitenberging gescheiden van oudere kinderen maar wel contact 

    

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen  

WWWWensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:ensen en eisen:    

Onderstaand de wensen ten aanzien van de ruimten, gebruik e.d. van algemenere aard: 

− toiletgroepen (zonder planchetten) kinderen te combineren met de partners 

voor kinderen t/m groep 2 laag toilet (kleutertoilet), vanaf leeftijdsgroep 3 (basisschool) toiletten met 

normale hoogte  

t.b.v. de jongens tevens urinoirs toepassen 

− toiletgroepen (zonder planchetten) volwassenen te combineren met partners 

− mindervalide toilet en douche, combineren met partners 

− apart speellokaal voor de kleuters eventueel combineren met andere functies 

− verkeerscirculatieplan; er wordt gedacht aan opvang kinderen in eerste instantie gemeenschappelijk 

ruimte (aula) afhankelijk van het proces van doorstroming denk aan voorschoolse opvang, start school, 

wisselen van lokalen enz. 

− er wordt gedacht aan de aula als centrale ruimte met meerdere functiemogelijkheden en dienst doet bij 

specifieke aangelegenheden, vieringen e.d. 

een koppeling van de aula met andere ruimten is denkbaar bijv. het speellokaal 

de aula dient een podium te hebben met effectieve ruimte eronder, verdiepte ruimte hieronder is 

denkbaar 

− aandacht voor tijdstippen van gebruik van het gebouw (organisatorisch) 

− eten en drinken in gemeenschappelijke ruimte (aula),  hiervoor dient keuken/pantry aansluitend aan de 

aula te zijn gesitueerd 

− facilitair beheer (organisatorisch) moet beter geregeld kunnen worden 

− verkeergebieden (ingangen, hallen, gangen, trappen), deze dienen zo efficiënt mogelijk te worden 

ingezet, geen beperkte verkeersruimten, maar slim ontworpen, waar verkeerruimte ook verblijfsruimte 

kan zijn  

− ICT combinaties partners  

− elektra en data voldoende en flexibel 

− meerdere ingangen / spreiding verkeersstromen diverse groepen, eigen ingang jonge kinderen, 

ingang achterzijde vinden we momenteel te smal, denk aan toegankelijkheid, mede gelet op rolstoelers 

en kinderwagens (hellingbanen) en lift 

− technische ruimte 

− meterruimte 

− ruimte voor wasmachine en wasdroger 

− ruimte voor sanitaire en schoonmaakmiddelen (werkkast) 

− mogelijkheid situeren van peuterfuncties in bestaand kleutergebouw in combinatie met kinderdagverblijf 

en BSO voor jonge kinderen 

− buitenberging combineren met school, kinderopvang, buitenschoolse-opvang (BSO) en peuterspeelzaal  

(PSZ) 
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− voldoende speelruimte 

− scheiding speelplaatsen oudere en jongere kinderen, maar wel contact  

− eventueel spelen voor jonge kinderen aan de voorzijde(tuin) van bestaand gebouw  

− spelen van kinderen uit de buurt moet mogelijk zijn 

− fietsenstalling, bij voorkeur fietsen droog te stallen 

− parkeerruimte auto’s op eigen terrein (zie onderparkeren) 

 

GymzaalGymzaalGymzaalGymzaal::::    

Eisen bij planrealisatie met een nieuwe gymzaal, deze wordt nu niet meegenomen echter architect dient rekening 

te houden met een mogelijke uitbreiding met nieuwe gymzaal: 

− Beschikbare BVO van 455 m2, met aparte ingang + materialenberging + kleedkamers + toiletten + 

douches. Gymzaal wordt tevens gebruikt door de buurt en andere scholen. 

De gymzaal dient te voldoen aan de eisen van het NOC –NSF. 
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3 .3 .3 .3 .  D e  l o c a t i eD e  l o c a t i eD e  l o c a t i eD e  l o c a t i e     

    

3.1. SituatietekeninSituatietekeninSituatietekeninSituatietekeningggg 

Het huidige pand en bijgebouw (donker bruin) is gesitueerd op het perceel M (licht bruin), hoek Reigerlaan / 

Fazantlaan, met bestemming maatschappelijke doeleinden. De gebouwen zijn aangemerkt als Rijksmonument. 

Het hoofdgebouw ligt met de ingang aan de Reigerlaan. 

 

 

 

   

 

 

 

 


