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Programmapunten Buurtvereniging 

1.  Start met duurzame renovatie bestaande gebouwen             
De bestaande gebouwen herbergen lokalen die uitermate geschikt zijn voor hun functie! 

2.  Een monument op een plek, beperkt van omvang, in een wijk 
met beschermd stadsgezicht                                               
Behoud de kenmerkende zichtlijnen; Respecteer het monumentale karakter van zowel het grote schoolgebouw als de 
kleuterschool. In het Programma van Eisen zou expliciet gevraagd moeten worden om te ontwerpen met stijl-elementen 
van de school en de buurt. 

3.  Geen concurrentie met ander maatschappelijk vastgoed       
In een wat bredere overweging kunnen functies in de Ronde, huize Angela en het vm. Antoniuskerkje aan de Fazantlaan 
aan bepaalde Spil-wensen van de school een bijdrage leveren. 

4.  Verbeter Gymzaal i.p.v. Bouw nieuwe Sportzaal                  
Bouw van een sportzaal met bijbehorende exploitatie geeft extra verkeersoverlast, waar nu voor de omgeving nog rustige 
perioden zijn buiten de schooltijden zal de verkeersoverlast zich ook naar de avonden en de weekends uitbreiden, immers 
de financiering van de extra investeringskosten komt uit de exploitatie door derden. 

5.  Beperk Verkeersoverlast De verkeersoverlast rondom de school is al op het randje van het 
acceptabele, verdere concentratie van functies op deze plek overstijgt de capaciteit van deze locatie. 

6.  Probeer tijdelijke verhuizing te voorkomen Bouw zou in kleine stappen, 
gefaseerd moeten worden, waarbij de school in principe door kan draaien. 



Gebruik van de huidige school 
•  De huidige school: 

–  Hoofdgebouw (1915 – architect Hanrath) in totaal 1.860 m2 

–    9 lokalen voor onderwijs 
–    3 speellokalen etc. 
–    ruimte voor directie, docenten, administratie e.d. 
–  Gymnastiekzaal: 7,75m Diep x 15,70m Breed (netto) 
    158 m2 bvo totaal, incl. berging 

•   De Noodlokalen (2003) 
–    6 lokalen voor onderwijs 
–  totaal 470 m2 bvo 

•  De Kleuterschool (1927 – architect Hanrath) : 
–   2 lokalen voor onderwijs 
–  totaal 240 m2 bvo 
 

•  Totaal 1.320m2 van kavel (4.250m2) - bebouwd (ca 30%) 
•  Schoolplein in gebruik tijdens pauzes en activiteiten 2.100 m2 netto 



Nieuwbouwplannen 
•  Sloop Noodlokalen (470m2 bvo) 
•  Toevoeging van 1.355m2  
     dus netto 890m2 (37% bebouwd) 

•  Vervanging Gymnastieklokaal 
(158m2) door relatief zelfstandige 
Sportzaal van 455m2 

•  Toevoeging van Spilfuncties 
–  BSO: 240m2 (Kinderopvang) 
–  PeuterPlaza: 120m2 

•  Parkeren op schoolplein 180m2     
Resteert Speelterrein:      1.800m2 

netto 
•  Zien we nog iets over het hoofd? 



Wat zouden wij willen? 
(zie ook het 6 puntenprogramma) 
•  Sloop Noodlokalen 
•  Reconstrueer bestaande 

gebouwen t.b.v. onderwijsfuncties 
•  Knap de Gymnastiekzaal op voor 

gebruik als gymnastiekzaal 
(multifunctioneel)  

•  Laat Kinderopvang en 
Peuterspeelzaal in de omgeving 
daar waar ze nu zijn 

•  Gebruik maatschappelijk vastgoed 
in de omgeving daar waar mogelijk 

•  Streef naar maximaal Speelterrein: 
2.000m2 of meer, inclusief behoud 
bomen 

•  Doe niets zonder visie op verkeer 
en parkeren 
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Hoe zou dat kunnen 
•  Bestaande schoolgebouw reconstrueren t.b.v. educatieve lokalen en educatieve 

begeleiding 
•  Gymnastiekzaal reconstrueren en uitbreiden (totaal ca. 300m2), multifunctioneel 
•  Aan-/Opbouw 2 nieuwe lokalen plus kap (uitbouw bestaande monument) 
•  Daarmee ontstaat in het uitgebouwde schoolgebouw voldoende en hoogwaardige 

ruimte voor 2x 6 groepen BO plus voldoende restruimte, ook t.b.v. BSO 
•  Bestaande Kleuterschool verdubbelen voor 2x 2 groepen Onderbouw, 

multifunctioneel t.b.v. BSO kleuters (vormgeving conform bestaande gebouw) 
•  Tussen de Gymnastiekzaal en het Kleuterschool is dan nog ca. 100 a 150 m2 

beschikbaar voor nieuwbouw: 
–  directie, docenten, administratie e.d. 
–  bibliotheek, et cetera 

•  Richt de randen van het terrein in voor parkeren en ‘kiss & go’ 

•  Kinderopvang handhaven in Huize Angela 
•  Peuterspeelzaal handhaven in de Ronde 
•  Culturele activiteiten in het vm. Antoniuskerkje op de Fazantlaan 
•  Overleggen met Lakerlopen welke ruimte daar (wanneer nodig) gedeeld kan 

worden 


