
 

SPILCENTRUM REIGERLAAN / VILLAPARK 
ONDERWIJSVISIE VERTAALD IN HUISVESTING VAN HET SPILCENTRUM  

 

 

 

De huisvesting van de salto-basisschool Reigerlaan staat aan de vooravond van een 

grondige metamorfose. De permanente uitbreiding van de school (vervanging van 6 

noodlokalen) is gekoppeld aan de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie en van 

een SPIL-centrum, waarin naast de basisschool ook ruimte komt voor de buitenschoolse 

opvang en peuterspeelzaal, met als partners resp. Korein en PeuterPlaza. Dagopvang van 

0-4 jarigen is enkele jaren geleden door Korein gerealiseerd in de nabij gelegen 

Kwartelstraat. De omzetting van 6 noodlokalen en de realisatie van sportzaal en SPIL-

centrum wordt ook gekoppeld aan een grondige renovatie en herinrichting van het 

monumentale hoofdgebouw aan de Reigerlaan.  

Door de deelnemende partners is intensief overleg gevoerd over de inhoudelijke 

samenwerking en afstemming, resulterend in een gezamenlijke visie, alsook over de 

vertaling daarvan naar het gebouw dat daarbij past. Onderstaand een overzicht van 

diverse aspecten betreffende de te realiseren huisvesting. 

 

  

1. Ontwikkelingsgericht werken binnen een heldere structuur en een 

uitdagende, veilige en kindvriendelijke leeromgeving.  

 

Het te realiseren gebouw dient bovenstaande kenmerken te bevatten om het 

ontwikkelingsgericht werken mogelijk te maken. Het huidige monumentale 

hoofdgebouw kenmerkt zich al door een duidelijke indeling en dat gegeven willen 

we ook doortrekken naar de nieuwbouw. Alles in school dient op het leren van 

kinderen te zijn gericht. Kinderen komen naar school om te leren – dat klinkt 

simpel, maar heeft vergaande consequenties, o.a. dat het schoolgebouw moet 

bijdragen tot het zo effectief mogelijk benutten van de (schaarse) onderwijstijd. 

  

2. Ruime groepslokalen  

 

Vanuit het voorgaande punt kiest het onderwijsteam voor ruime groepslokalen en 

niet voor kleine lokalen met diverse werkhoeken op gangen, in hoekjes en in 

centrale ruimtes. Op die manier kan de leerkracht ook meer en beter overzicht 

houden op het werken van de leerlingen. Het accent ligt op het onderwijs in de 

groep en minder op individueel onderwijs. Als een leerling al individuele 

begeleiding krijgt, gebeurt dat zoveel mogelijk binnen de context van de groep.  

De meeste groepslokalen in het bestaande hoofdgebouw hebben een vloer-

oppervlak van 60m2 groot; die grootte hanteren we als norm – niet van de 

overheid, maar een eigen keuze - waarmee we in school willen werken, zeker 

gezien het feit dat we grote groepen hebben (maximaal 30, de meeste groepen 

ca. 28 leerlingen). De nieuw te bouwen lokalen dienen ook deze 60m2 te krijgen. 

   

3. Parallelgroepen naast elkaar  

 

In onze basisschool wordt samenwerking tussen leerlingen, alsook tussen groepen 

en tussen leerkrachten erg belangrijk geacht. Vandaar dat waar mogelijk parallel-

groepen naast elkaar zijn gesitueerd, waardoor er veel uitwisseling tussen de 

groepen onderling kan plaatsvinden. Leerkrachten geven dan afwisselend in beide 

jaargroepen les, er is sprake van 2 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn 

voor het onderwijs aan twee groepen van maximaal 30 kinderen. Grenzen tussen  
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groepen vervagen, waardoor ook differentiatie groepsoverstijgend kan plaats-

vinden.  

Omwille van de onderlinge samenwerking en afstemming is het de bedoeling dat 

waar dat nog niet is gerealiseerd alsnog de parallelgroepen naast elkaar worden 

gehuisvest. Dat heeft ondermeer ertoe geleid dat op de zolderverdieping door 

middel een inpandige verbouwing een nieuw groepslokaal wordt gerealiseerd 

(daar was nl. maar 1 groepslokaal, waardoor de betreffende groep nogal 

geïsoleerd was van de rest van de school). Ook heeft dit ertoe geleid dat de 

onderbouwgroepen (leerjaar 1-2) in de nieuwe aanbouw bij, c.q. naast elkaar 

worden geplaatst.  

Het huidige monumentale pand van de voormalige kleuterschool kan dan ingericht 

worden als ruimte voor de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.  

 

4. Gemeenschapsruimte  

 

Een school, alsook een spilcentrum is een gemeenschap van kinderen en 

leerkrachten, althans: dat wordt binnen onze instellingen van groot belang 

gevonden. Het gaat steeds om ontwikkeling van elk individueel kind, maar dat 

steeds binnen de context van de groep waartoe het kind behoort – en die groep is 

weer onderdeel van het grotere geheel: de school. We vinden het van groot 

belang die gemeenschapszin en saamhorigheid te bevorderen, zodat kinderen 

leren lid te zijn van de schoolgemeenschap en daarmee ook van de samenleving 

en daar een bijdrage aan te leveren.  

Om die reden is het van groot belang dat de school een gemeenschapsruimte 

krijgt waar gezamenlijke activiteiten, zoals vieringen, voorstellingen, presentaties, 

e.d. kunnen plaatsvinden. Momenteel ontbreekt een dergelijke ruimte in school en 

wordt met allerlei lapmiddelen getracht nog iets van die visie waar te maken, 

maar de behoefte aan en de noodzaak om een multifunctionele gemeenschaps-

ruimte te realiseren is alleen maar gegroeid.  

In de bouwplannen is deze gemeenschapsruimte gesitueerd in de huidige 

gymzaal. Het voordeel van deze situering is dat het een afzonderlijke ruimte is 

waar geen circulatieverkeer van leerlingen en ouders is, zodat activiteiten daar 

kunnen plaatsvinden zonder storingen.  

De gemeenschapsruimte zal tevens dienen als ruimte voor gezamenlijke ouder-

avonden en informatiebijeenkomsten.  

Ook is het de bedoeling dan de Buitenschoolse Opvang (BSO) na schooltijd ook 

gebruik gaat maken van deze gemeenschapsruimte voor gezamenlijke activitei-

ten. 

  

5. Dramatische en dansante vorming  

 

In haar missie en visie kiest de school voor een breed vormingsaanbod, met naast 

veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, c.q. instrumentale 

vaardigheden taal, lezen en rekenen ook ruime aandacht voor andere 

vormingsaspecten, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en de kunstzinnige 

vorming.  

Dans en drama zijn wezenlijke elementen van deze kunstzinnige vorming en daar 

zijn grote ruimtes voor nodig. Ook dat kan in de gemeenschapsruimte (zie vorige 

punt) plaatsvinden. De gemeenschapsruimte is daarmee ook een ruimte voor 

toneel en dans.  
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6. Centrale hal  

 

Er komt een centrale hal als overbrugging van het monumentale hoofdgebouw 

naar de nieuw te bouwen lokalen. Deze centrale hal zal vooral dienen als 

circulatieruimte van kinderen en ouders die zich verplaatsen in het gebouw. 

Onderwijsactiviteiten zijn daarom in deze centrale hal niet goed mogelijk: 

daarvoor zal het aantal verstoringen door passerend verkeer van mensen, 

kinderen en volwassenen, te groot zijn.  

Wel kan deze centrale hal fungeren als ‘kloppend hart ‘van de school, c.q. SPIL-

centrum: een ontmoetingsruimte voor mensen die zich in het gebouw bevinden.  

Verder wil de school hier een wisselcollectie van de openbare bibliotheek onder-

brengen, waar kinderen boeken kunnen lenen voor thuisgebruik.  

Het is tevens de bedoeling dat deze gemeenschapsruimte gaat dienen als 

expositieruimte, waarin werkstukken van kinderen zullen worden tentoongesteld, 

maar ook werk van mensen buiten de school. Het moet een ruimte worden waar 

ook ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners binnen kunnen lopen, zeker voor en 

na schooltijd, om een kijkje te nemen en elkaar te ontmoeten.  

 

7. Combi-lokalen  

 

Leslokalen worden voor onderwijs aan kinderen tot 15.00 uur gebruikt, de 

buitenschoolse opvang start daarna. Op zich is het qua effectief ruimtegebruik niet 

handig om deze twee functies te scheiden in apart ruimtes. Immers, dan liggen na 

schooltijd leslokalen leeg en onder schooltijd liggen BSO-ruimtes leeg. Het streven 

is dan ook om de mogelijkheden om enkele ruimtes als een combilokaal in te 

richten te onderzoeken uit te proberen. Dat stelt wel bepaald eisen aan de grootte 

en inrichting van een dergelijke ruimte, maar we geloven in een win-win-situatie 

voor beide ‘partijen’.  

 

8. Sportaccommodatie / gymzaal  

 

De huidige gymzaal is te klein en hopeloos verouderd; deze is niet meer passend 

bij de eisen van deze tijd op het gebied van kwaliteitsvol bewegingsonderwijs, 

veiligheid en hygiëne. Ook is er geen douche-/wasgelegenheid. Met andere 

woorden: vervanging van de sportaccommodatie is dringend noodzakelijk.  

In de nieuwbouwplannen is daarom een nieuwe sportzaal opgenomen, die ruim is 

en voldoet aan alle eisen die momenteel voor dit soort accommodaties gelden.  

Het is de bedoeling dat de Buitenschoolse Opvang na schooltijd ook gebruik maakt 

van deze sportzaal, om zo sport en beweging structureel in haar activiteiten-

programma op te nemen.  

Na de BSO-tijd (vanaf ca. 19.30 uur) wil de school de sportzaal (beperkt) ter 

beschikking stellen aan derden, bv. sportclubs uit de buurt om zodoende ook een 

brug te slaan naar de bewoners van de omliggende wijk. Dergelijk verhuur mag 

echter nooit leiden tot overlast voor de wijk, de bewoners van de straten rondom 

de school in het bijzonder.  

 

9. Kunstencentrum  

 

Kunstzinnige vorming is een belangrijk aspect van de schoolmissie en –visie (zie 

pt. 5). Onderdelen van die kunstzinnige vorming zijn de vakken handvaardigheid 

en tekenen.  

Op zolder is een ruimte die minder geschikt als permanent groepslokaal, maar wel 

prima kan dienen als ruimte voor met name handvaardigheid- en tekenonderwijs. 
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Na de interne verbouwing wil de school dit lokaal inrichten als ruimte voor 

creativiteit en kunst, een soort ‘kunstencentrum’ dus. Tijdens schooltijd kan deze 

ruimte dan gebruikt worden als leslokaal voor onderwijs op het gebied van 

handvaardigheid en tekenen (beeldende vorming), na schooltijd kan de BSO deze 

ruimte gebruiken voor creatieve activiteiten die dan structureel in het BSO-

programma kunnen worden opgenomen.  

Vervolgens kan na de BSO-tijd, vanaf 19.30 uur, deze ruimte beschikbaar gesteld 

worden voor derden, mensen of organisatie uit de omliggende buurt, voor 

creatieve activiteiten (bv. schilder- en tekencursus, fotoclub, e.d.). Ook daarmee 

wil de school, c.q. het SPIL-centrum de buurt betrekken in haar huisvesting en 

een brug naar de omgeving (omliggende wijk) slaan.  

Bovenstaande relaas is een overzicht van de manier waarop de missie en visie van 

de school, maar ook die van de SPIL-partners, is vertaald in diverse gebouwelijke 

plannen.  

Deze vertaling is ook terug te vinden in het zgn. Programma van Eisen, dat voor 

de architect de basis vormde voor het ontwerp. Het heeft geresulteerd in een 

ontwerp waar we heel blij om en trots op zijn. In het nieuwe SPIL-centrum zullen 

na realisatie van de bouw heel veel voorwaarden aanwezig zijn om onze missie en 

visie waar te kunnen maken - een wenkend toekomstperspectief, dat inspirerend 

en stimulerend werkt om daar gezamenlijk met alle SPIL-partners, alsook met alle 

geledingen in school de schouders onder te zetten.  

 

 

 

Eindhoven, 23 augustus 2013.  

Namens de SPIL partners Salto en Korein  
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