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IVISeurs

Voorwoord

Al meerdere jaren zijn partijen bezig om in Markelo met een aantal maatschappelijke instellingen

te sturen op de ontwikkeling van één voorziening voor de jeugd van 0-12 jaar. Het vertrekpunt is

het herhuisvesten van de twee basisscholen (de Welp en de Zwaluw) in één nieuwe voorziening.

Daarbij is de wens van de scholen dat ze als twee scholen kunnen blijven functioneren. Daarnaast is

er nog een aantal andere maatschappelijke voorzieningen die een grote meerwaarde zien als ze

onder één dak kunnen wonen en werken, nabij de twee scholen. De tijd is rijp om dat wat we

ongeveer met zijn allen wel willen ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Het voorliggende document is in dit proces bedoeld om een concrete stap voorwaarts te maken. Het

zet de ambitie en visie uiteen en concretiseert dat in de vorm van een Programma van Eisen dat een

duidelijke koers moet geven aan de realisatie van één voorziening. Daarmee moet de stip aan de

horizon, samen verder in één Kindcentrum in Markelo, duidelijker in beeld komen. Doel is om de

stip aan de horizon binnen afzienbare tijd te concretiseren tot een gebouw dat stáát. Niet aan de

horizon, maar verankerd in de gemeenschap van Markelo!
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Inleiding

Eén Kindcentrum in Markelo

Samen bouwen aan één Kindcentrum. Dat is wat het onderwijs in samenwerking met een aantal

maatschappelijke partners in Markelo ambieert. Het is nog te vroeg om de stenen te gaan

stapelen, maar gaandeweg wordt de route steeds duidelijker.

De Koers:

Samen in één Kindcentrum. Samen bouwen aan een pluriforme leeromgeving; een omgeving

waar scholen samen bewust sturen op onderling onderscheid en op een breed

onderwijsaanbod. Samen sterker staan door uitwisseling van expertise en efficiënt gebruik

ES

kunnen volgen door de dienstverlening van een aantal maatschappelijke partijen te

bundelen.

En tenslotte...

Samen bouwen aan een nieuwe ontmoetingsplaats n de gemeenschap.

Aantrekkelijk voor jong en oud, rekening houdend met de behoefte vanuit de gemeenschap.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd Waarom.
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1 Samen bouwen aan één Kindcentrum in Markelo

Samenwerken en verbinden. Op één plek samen bouwen aan een optimale

leeromgeving voor de jeugd van 0-12. Sturen op een sterke onderlinge verbondenheid

en op het benutten van kansen om de gemeenschap met het Kindcentrum te

verbinden.

De ideale leeromgeving is een pluriforme omgeving

leder kind is anders. leder kind gedijt onder andere omstandigheden. De ideale leeromgeving is dus

een leeromgeving die zoveel mogelijk recht doet aan alle uiteenlopende behoeften van

verschillende kinderen. Dit gaat in Markelo over de kinderen van nu en die van de toekomst. De

ideale leeromgeving is bij voorkeur een pluriforme omgeving waar wat te kiezen valt en waar het

onderwijs vanuit verschillende invalshoeken wordt aangeboden.

 

Verscheidenheid creëren door het bewust inzetten van onderling onderscheid tussen scholen

In Markelo bouwen de scholen samen aan de optimale leeromgeving. Een omgeving waar elk kind

centraal kan staan. Dit doen ze door gezamenlijk zoveel mogelijk verscheidenheid aan te bieden.

Met bewust verschillende onderwijsvisies en uiteenlopende onderwijsvormen vullen de scholen

elkaars eigenheid en onderscheidende kracht aan. Op die manier valt er voor ouders en kinderen uit

Markelo wat te kiezen en wordt er bewust gestuurd op een pluriforme leeromgeving.

 

Samen, vertegenwoordigd vanuit twee onderwijsinstellingen, zijn de scholen in staat om

onderwijs aan te bieden dat varieert van een begeleide, talentgerichte en gestructureerde

groepsgerichte aanpak tot een aanpak die uitgaat van veel vrijheid, zelfredzaamheid en

assertiviteit. In het nieuwe ‘Kindcentrum Markelo’ wordt onder één dak, in elkaars

nabijheid, samen gestuurd op pluriformiteit. Samen wordt er vormgegeven aan één

voorziening waar elk kind in Markelo kan gedijen in een leeromgeving die bij hem of haar

past.

Samen veel keuze bieden

Kiezen ouders en kinderen voor een klassenstructuur, voor een kleine school, voor

onderwijs met veel leeftijdsgenootjes of geven ze de voorkeur aan onderwijs met

leerlingen van alle leerjaren? Welke aanpak sluit het beste aan bij jouw zoon of dochter?

Een groepsgerichte aanpak of een aanpak die uitgaat van zelfsturing en het begeleiden

daarvan? Rust, structuur, zelfsturing of ruimte om te ontdekken. Op welke manier wil jouw

zoon of dochter het liefst leren?

Net als in de huidige situatie kunnen leerlingen in ’het Kindcentrum Markelo’ het onderwijs binnen

de schoolomgeving volgen dat het beste bij hun past. Maar meer dan nu kunnen de beide scholen

elkaars aanbod op elkaar afstemmen. Bovendien wordt het mogelijk om onderwijs ook school-

overstijgend te gaan aanbieden. Denk aan talentklassen, samenwerkingsprojecten of het kortdurend

uitwisselen van leerlingen. Daarmee kan het onderwijsaanbod verder verbreden en is er veel meer

maatwerk mogelijk. Kortom, samen in één Kindcentrum betekent voor ouders en kinderen veel

meer keuze!

Het onderwijsaanbod versterken (en verbreden) door uitwisseling van expertise en efficiënt

gebruik van ruimten en middelen

Met twee scholen onder één dak is er meer mogelijk. Over en weer kan er gebruik worden gemaakt

van elkaars kennis, materialen en ruimten.
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In het nieuwe Kindcentrum Markelo wordt met een grotere groep professionals vanuit uiteenlopende

invalshoeken gedacht en gehandeld. Dat verruimt het blikveld en biedt meer ruimte voor

specialisatie. Daarmee wordt expertise van docenten gebundeld en kan bijzonder talent meer

aandacht krijgen.

Wat betreft ruimten en middelen kan door gezamenlijk en efficiënt gebruik een grotere diversiteit

aan werk- en leerplekken, materialen en faciliteiten worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan

een uitgebreidere keuken waar kinderen kunnen koken, podiumruimte, een schooltuin of een

thema-omgeving ‘science’. Maar ook aan bijzondere lesmaterialen of het kunnen beschikken over

kostbare apparatuur. Op die manier kunnen de onderwijsmogelijkheden voor beide scholen worden

verruimd en wordt meer aansluiting gevonden bij de individuele interesses van leerlingen.

De doorlopende ontwikkeling van kinderen stimuleren door het bundelen van maatschappelijke

partners

Een kind ontwikkelt zich niet alleen in de schooltijd. Vanaf de leeftijd van 0 jaar zijn er meerdere

organisaties die met hun dienstverlening bijdragen aan de kansen en mogelijkheden voor kinderen

om zich te ontplooien. Het Kindcentrum Markelo biedt een omgeving waarin ook die partijen zoveel

mogelijk betrokken zijn.

 

Concreet betekent dit dat het Kindcentrum in Markelo onderdak gaat bieden aan basisonderwijs (de

Welp en de Zwaluw), kinderopvang en waar mogelijk andere maatschappelijke partijen. In deze

fase zijn daarbij het consultatiebureau, de bibliotheek en zorgverleners (fysiotherapeut) in beeld.

Door samenwerking zorgen partijen voor een ononderbroken doorgaande ontwikkeling voor ieder

kind. In elkaars nabijheid kan er makkelijker informatie en kennis worden gedeeld en wordt het

eenvoudiger om samen te werken aan bijzondere projecten of organisatie-overstijgende

programma’s. Denk bijvoorbeeld aan kind specifieke (onderwijs)arrangementen.

De samenwerking tussen scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang komt de doorgaande lijn tussen

de voorschoolse en vroegschoolse periode en de schooltijd ten goede. Het betekent onder andere

dat er integraal zicht komt op eventuele opgroei- en/of opvoedproblemen. Door een nauwe

samenwerking met jeugdzorg gerelateerde partijen (in eerste instantie het consultatiebureau, maar

wellicht ook andere zorg gerelateerde instanties) is het mogelijk daar vroegtijdig en gezamenlijk in

te anticiperen. Daarmee krijgen de onderwijsinstellingen meer mogelijkheden om goed invulling te

geven aan het passend onderwijs en wordt het voor gemeente makkelijker om invulling te geven

aan de decentralisatie van jeugdzorg.

Kortom, het kunnen volgen van kinderen vanaf de leeftijd van 0 jaar door de realisatie van een

Kindcentrum in Markelo geeft alle partijen beter zicht op wat ieder individueel kind nodig heeft.

Samen bouwen aan een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jong en oud
 

  

Leren doe je overal en een leven lang. Niet alleen op school en niet alleen als kind. Daar waar

mensen elkaar tegenkomen worden ideeën en gedachten gewisseld, kennis vergaard en initiatieven

ontplooid. In een vitaal dorp als Markelo vormen de gemeenschapsvoorzieningen belangrijke

plaatsen voor alledaagse ontmoetingen. Dat geldt ook voor het schoolbezoek. De schoolomgeving,

het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de voor- en naschoolse opvang zijn plekken waar

ouders en kinderen bijna dagelijks van alles met elkaar delen. Dat betekent dat een nieuw

Kindcentrum vooral ook een prettige ontmoetingsplaats moet kunnen zijn voor jong en oud.
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Het Kindcentrum in Markelo als samenwerkingsverband moet groeien. Met name ook de

samenwerking met sociale/culturele instelling, sport en buurtvoorziening. Uitgangspunt is daarbij

dat er nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de behoefte van de gemeenschap in Markelo en

dat de voorziening niet concurreert met andere maatschappelijke voorzieningen in Markelo.

“De hamer is om te bouwen, maar ook om te breken. De muren moeten eruit, zodat we

meersamen kunnen werken en elkaar ontmoeten, delen en inspireren.” (uit: ‘Visie

Kindcentrum Markelo besturen OPO HvTen Marcant/BSV; juni 2016)
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Samenwerken en samenwonen

De kaders voor het Kindcentrum Markelo

Dit hoofdstuk beschrijft de kaders voor ’het Kindcentrum Markelo’ in hoofdtijnen. Dit zijn de belangrijkste

ruimtelijke uitgangspunten en een totale ruimtebehoefte in m? die vanuit de gemeente zijn

meegegeven. De kaders liggen ten grondslag aan het door de gemeente te financieren deel van het

Kindcentrum. Schoolbesturen kunnen op eigen risico ander keuzes maken.

 



VISeUurs

 

2 Samenwerken en samenwonen, de kaders

Samenwerken en samenwonen in één gebouw. Dat is wat de betrokken partijen voor ogen hebben in

het Kindcentrum in Markelo. Maar wat betekent dat concreet? In dit hoofdstuk zijn de kaders in

hoofdlijnen geschetst. De kaders bestaan uit de ruimtebehoefte in m? en een aantal ruimtelijke

uitgangspunten.

De ruimtelijke kaders zijn afgestemd op de investeringskosten. Daarbij gaat het meest recente

overzicht uit van de normvergoedingen per 1 januari 2016, de leerlingenprognoses van mei 2015 en

een start van de bouw in 2018.

2.1 Ruimtebehoefte onderwijs

Uitgangspunt is dat er toekomstgericht en verantwoord wordt gebouwd, waarbij ook op de lange

termijn sprake blijft van een gezonde exploitatie van het complex. De ruimtebehoefte wordt

gebaseerd op de normvergoeding die samenhangt met de toekomstige aantallen leerlingen (de

leerlingprognoses). Dat betekent dat met de bouw van het Kindcentrum in Markelo rekening moet

worden gehouden met A. krimp en 8. verschuiving in leerlingaantallen tussen de beide scholen.

A. Anticiperen op krimp

Krimp is een onvermijdelijk gegeven. In de toekomst neemt de omvang van de schoolgaande jeugd

in Markelo af. Daarmee zal ook de vergoeding voor het huisvesten van leerlingen ten opzichte van

nu teruglopen. Bij de realisatie van het Kindcentrum in Markelo wordt met dit gegeven rekening

gehouden.

Concreet betekent dit dat er een permanente voorziening wordt gerealiseerd die in omvang is

gebaseerd op een toekomstig aantal leerlingen. Daarbij wordt het peiljaar 2024 aangehouden. Op

dat moment laten de prognoses een stabilisatie van het aantal leerlingen zien. Daarnaast wordt er

geïnvesteerd in een tijdelijke voorziening die faciliteert in de behoefte aan extra ruimte gedurende

de periode dat het leerlingaantal nog terugloopt.

B. Verschuiving in leerlingaantallen

Het merendeel van de schoolgaande kinderen tot 12 jaar zullen zich gaan verdelen over de beide

scholen in Markelo. Hoe die spreiding zich verhoudt tot de huidige verdeling laat zich verder naar de

toekomst lastiger voorspellen. Het is goed voorstelbaar dat er verschuivingen gaan plaatsvinden ten

opzichte van de huidige verhoudingen en prognoses. Bij de bouw van het Kindcentrum wordt daar

rekening mee gehouden. Concreet betekent dit dat een deel van de permanente ruimtebehoefte

flexibel is in te zetten. Afhankelijk van de verdeling van leertingaantallen moet de Welp dan wel de

Zwaluw die ruimte kunnen benutten voor het onderwijs.
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C. Ruimtebehoefte op basis van prognoses leerlingaantallen

   
  

  

  

  

mPrognose leerlingaantal de Welp

de verdeling van de leerlingen

Toenemende onzekerheidover

Ì tussen de 2 scholen.

mPrognose leerlingaantal de Zwaluw

2024

Krimp s mmm Stabilisatie

oplevering2018

 

moment« Peiljaar

Bovenstaande grafiek laat zien dat het totaal aantal eerlingen in de komende jaren zal gaan

afnemen. Volgens de prognoses! krimpt het totaal aantal leerlingen tussen 2018 (streefjaar voor

oplevering) en 2024 (peiljaar voor de omvang van de permanente voorziening) met 41 leerlingen

(ruim 10% ten opzichte van het huidige leerlingaantal). Voor de Zwaluw is een krimp van

30 leerlingen voorspeld en voor de Welp een krimp van 11 leerlingen. Vanaf ca. 2023 lijkt het totaal

aantal leerlingen te stabiliseren. Dat s min of meer gelijk aan het peiljaar 2024 en betekent een

totaal van 340 (243+97) leerlingen.

In de periode dat het onderwijs in Markelo groeit naar een stabiel aantal van ongeveer

340 leerlingen, neemt de onzekerheid toe ten aanzien van de schoolkeuze van leerlingen. Voor het

peiljaar 2024 betekent dit dat het maar de vraag is of de verdeling van leerlingen, waarbij de

Zwaluw ongeveer 2,5 keer groter is dan de Welp, zich ook daadwerkelijk in die verhouding

voordoet.

Het teruggaan in leerlingaantal in de periode 2018-2025 gaat samen met een afnemende vergoeding

voor de bekostiging van huisvesting en daarmee dus ook naar een afnemende ruimtebehoefte. Uit

de tabel op de volgende pagina is op te maken dat de totale ruimtebehoefte afneemt met 206 m?

BVO (2.316 m? BVO - 2.110 m? BVO).

 * Aantallen zijn overgenomen ui

Twente’, door Pronexus in opdracht van gemeente Hof van Twente, mei 2015.

‘Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2015, Gemeente Hof van

21 juli 2017 | 915292/20170721 10/62



adviseurs

 

 

243 1422

688

Prognose Aantal Prognose Aantat | Behoefte

leerlingen g leertingen | m2 Bvo

Beide scholen 340

  

D. Opbouw ruimtebehoefte: tijdelijk, permanent, specifiek en flexibel

DeWelp

Flexibelintezetten
DeZwaluw

 
 

Z Krimp â Stabilisatie
& £

°

Tijdelijke Permanente

voorziening voorziening

Om te kunnen anticiperen op krimp en verschuiving van leerlingaantallen tussen de Welp en de

Zwaluw wordt er in de totale ruimtebehoefte onderverdeeld in een aantal categorieën (zie ook

bovenstaande grafiek).

Allereerst wordt er een onderscheid gemaakt tussen een tijdelijke en een permanente

voorziening. De permanente voorziening voorziet in de ruimtebehoefte op de lange termijn (vanaf

2024). De tijdelijke voorziening is bedoeld om de periode van krimp te overbruggen. In die periode

is de ruimtebehoefte nog groter dan in 2024.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in een organisatie-specifieke ruimtebehoefte (de Welp

vs de Zwaluw) en een ruimtebehoefte waar beide scholen samen invulling aan geven. (Het

zogenaamde ‘flexibel in te zetten’ en multifunctionele deel.)
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Toelichting op opbouw permanente voorziening

Van de permanente voorziening van 2.110 m? BVO is een deel specifiek ingericht voor het onderwijs

van de Zwaluw en een deel voor het onderwijs van de Welp. De omvang van de multifunctionele

ruimte gaat ten koste van de specifieke ruimtebehoefte van de Zwaluw en de Welp, waarbij is

gerekend met een verhouding die evenredig i aan de huidige omvang van de scholen.

 

Toelichting op omvang tijdelijke voorziening
 

luw

alleeriingen 296 283 773

vO)

1623 1573

 
De gemeentelijke verordening geeft aan dat er een vergoeding wordt verleend voor een tijdelijke

uitbreiding van onderwijshuisvesting als er voor een periode van meer dan 4 jaar behoefte is aan

een uitbreiding van meer dan 40 m?. In het geval van het Kindcentrum van Markelo betekent dit dat

voor een periode van meer dan 4 jaar de ruimtebehoefte groter moet zijn dan 2.150 m? BVO

(2.110 m? BVO + 40 m? BVO).

In 2018 tot 2024 (6 jaar) is er in het eerste tijdspad van 4 jaar nog een ruimtebehoefte die groter is

dan 2.150 m? BVO. (In die periode loopt de ruimtebehoefte terug van 2316 m? BVO in 2018 naar

2.156 m? in 2022.) In 2023 komt de ruimtebehoefte uit op 2.120 m? BVO. Dat is nog maar 10 m?

meer dan waarin de permanente voorziening voorziet. Uitgaande van de prognoses zou dat

betekenen dat het onderwijs na 2022 niet meer kan rekenen op een vergoeding voor uitbreiding van

de permanente voorziening van 2.110 m? BVO.

Op basis van bovenstaande gaat de gemeente ervan uit dat er voor de eerste periode van 4 jaar

naast de permanente huisvesting nog behoefte is aan tijdelijke huisvesting van 2.316 m? (behoefte

2018) - 2.156 m? (behoefte 2022) = 160 m?.

 ?Aantallen zijn overgenomen uit: ‘Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2015, Gemeente Hof van

Twente’, door Pronexus in opdracht van gemeente Hof van Twente, mei 2015.
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2.2 Ruimtebehoefte van Kinderopvang

Kinderopvang Hof van Twente participeert in het Kindcentrum Markelo. Zij hebben aangegeven

met 2 kinderdagverblijfgroepen, 1 peuterspeelzaalruimte, gecombineerd met 1 BSO groepen te

willen starten. Het kinderdagverblijf heeft ruimte voor 32 kinderen (2 x 16 plaatsen), de

peuterspeelzaal heeft ruimte voor 16 kinderen en de BSO kent een minimale capaciteit van 40

kinderen. (20 bovenbouw, 20 onderbouw) De BSO (onderbouw) deelt de lokalen met

peuterspeelzaal. In de groeivariant voor de BSO wordt rekening gehouden met een functionele eis

tot 50 kindplaatsen. Hierbij ligt de noodzaak om voor de overige BSO kinderen zoveel mogelijk van

de ruimten voor de scholen te kunnen gebruiken.

2.3 Ruimtebehoefte van andere potentiële maatschappelijke partners

De scholen en de kinderopvang (kernpartners) betrekken graag andere maatschappelijke partijen bij

het Kindcentrum. Daarbij zijn er gesprekken geweest met de volgende partijen:

- _ Het consultatiebureau

- De bibliotheek

- _ (Kinder)fysiotherapie

Verder is er een algemeen beeld dat er nog meer (kindzorg gerelateerde) partijen interesse zouden

kunnen hebben om op een aantal momenten in de week ruimte te gebruiken. Dit zal voornamelijk

gaan om (grote) spreekkamers tijdens schooltijd (kindzorg) en gebruik van onderwijsruimte (bv

muzieklessen) na schooltijd. Omdat de kernpartners open staan voor een verdere samenwerking

met dergelijke partijen, willen de kernpartners in deze fase al rekening houden met die potentiële

ruimtevragen.

Consultatiebureau

In Markelo wil het consultatiebureau ruimte kunnen huren per dagdeel. Voor het vertrekpunt van

het Programma van Eisen wordt deze gebaseerd op de behoefte n 2016. Dat betekent dat het

consultatiebureau 41 dagdelen wil kunnen beschikken over ruimten in het Kindcentrum. In deze fase

is aangegeven een voorkeur te hebben op maandagmiddag en/of woensdagochtend.

Aangezien het consultatiebureau maar op enkele momenten in de week gebruikmaakt van de ruimte

en de ruimte wil kunnen huren, gaat het consulatiebureau uit van medegebruik van al aanwezige

ruimten in het Kindcentrum.

Bibliotheek

De Bibliotheek stelt in het Kindcentrum Markelo de concepten ‘Bibliotheek op school’ en ‘Boekstart

n de kinderopvang’ voor. In relatie tot de ruimtebehoefte betekent dit dat de Bibliotheek gebruik

wil kunnen maken van de reeds aanwezige multifunctionele ruimten in het Kindcentrum. De

bibliotheek geeft aan dat het daarbij verwacht dat de kernpartners 50 m? van die multifunctionele

ruimte zodanig inricht dat er een boekencollectie kan worden geplaatst en dat er een prettige

leesplek is. In het vervolgproces bespreken de scholen en kinderopvang met de bibliotheek in

hoeverre de voorgestelde concepten ruimtelijk en financieel inpasbaar zijn n het Kindcentrum.
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(Kinder)fysiotherapie

De geïnteresseerde kinderfysiotherapeut heeft aangegeven een spreekkamer te willen gebruiken en

een plek die geschikt kan zijn als oefenzaal (bijvoorbeeld het speellokaal). Het zal om enkele

momenten in de week gaan. De betreffende therapeut houdt daarnaast de praktijk elders in

Markelo aan. Door ook spreekuur te houden in het Kindcentrum is de praktijk gemakkelijk te

bereiken voor kinderen en kunnen eventuele afspraken ook makkelijker tijdens schooltijd

plaatsvinden.

Twee grote spreekkamers (40 m?) extra opnemen in het ruimteprogramma

Meerdere ruimteverzoeken van externe partners gaan om uren tijdens de schooltijden. Gelet op de

ruimte die de kernpartners op die tijden zelf nodig hebben, blijft er maar beperkte ruimte over om

beschikbaar te stellen voor andere gebruikers. In de praktijk zal dan blijken dat er vaak geen plek is

voor andere potentiële maatschappelijke partners.

De kernpartners zijn dan ook van mening dat er extra ruimte nodig is om invulling te kunnen geven

aan die samenwerking. Het zal dan gaan om twee grote spreekkamers (à 20 m?). Door deze in

combinatie met het speellokaal aan te bieden zijn er veel mogelijkheden om afstemming te vinden

met de wensen van uiteenlopende partijen, waaronder bovengenoemde.

2.4 Totaaloverzicht van ruimtebehoefte van Kindcentrum Markelo

De onderstaande tabellen tonen de totale ruimtebehoefte van het Kindcentrum Markelo. (NB

Tabellen zijn ook opgenomen in de ruimtestaat die als aparte bijlage is toegevoegd.)
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De oppervlakte van de buitenruimte bedraagt circa 3.200m?, inclusief parkeren. Zie voor toelichting

hoofdstuk 8 en de ruimtestaat die als aparte bijlage is toegevoegd.

Verschil in Bruto-nuttig factor voor verschillende onderdelen

In het gebouw wordt met twee verschillende bruto-nuttig factoren gerekend. Voor de individuele

ruimte van de Welp en voor de individuele ruimte van de kinderopvang is met een relatief lage

bruto-nuttig factor van 1,3 gerekend. In beide gevallen wordt verondersteld de betreffende

gebieden heel efficiënt zijn te realiseren. De kinderopvang omdat het klein is, de Welp omdat het

weinig lokalen heeft en voornamelijk bestaat uit een ‘open leeromgeving’.
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Individuele ruimte, semi-multifunctionele ruimte (SMF) en multifunctionele ruimte (MF).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele ruimte, semi-multifunctionele ruimte en

multifunctionele ruimte.

De individuele ruimte is de ruimte die partijen zelf tot hun beschikking hebben. Dan kan het nog

wel betekenen dat er sprake is van mede-gebruik van enkele ruimten binnen de eigen omgeving.

Denk bijvoorbeeld aan de crea ruimte bij de Zwaluw. In dat geval moet duidelijk zijn dat het

primaat bij de Zwaluw ligt. Over mede-gebruik moeten (financiële) afspraken worden gemaakt met

de partij die over de ruimte beschikt. (Bijvoorbeeld het gebruik van de crea ruimte bij de Zwaluw

door de BSO)

De semi-multifunctionele ruimten worden doorbelast aan de beide scholen. Het gaat dan om de

speelzaal met berging. Gebruik door het kinderdagverblijf is mogelijk (zie rooster in bijlage). Het

betekent voor het kinderdagverblijf dat er een vergoeding tegenover het gebruik staat. Hierover

moeten nog afspraken worden gemaakt.

De multifunctionele ruimte worden naar rato doorbelast. De scholen en de kinderopvang kunnen de

ruimten gebruiken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Uiteraard moet het gebruik wel

onderling worden afgestemd.

Doorbelasting

De doorbelasting van de multifunctionele ruimten is naar rato gerekend volgens de onderstaande

tabel.

Verdeelsleutel multi functionele ruimte: iedereen naar rato

Aantal lIn Omvangnorm _omvangtotaal _ verdeelssleutelis %

prognose (Bruto) (Bruto) van totaal

de Zwaluw 243 1422 57%

de Welp 97 688 27%

Kinderopvang 400 16%

 
De doorbelasting van de semi-functionele ruimten is op basis van gebruik. Dit gaat dan feitelijk over

het gebruik van het speellokaal. Beide scholen hebben gezamenlijk een ‘theoretisch rooster’

opgesteld. Deze is n de bijlage opgenomen. Het rooster geeft inzicht hoe de scholen het gebruik

van het speellokaal voor zich zien. Daaruit blijkt dat de scholen het speellokaal gelijkwaardig

gebruiken. Om die reden is de ruimte gelijkwaardig toegerekend aan de beide scholen. In de

toekomst moet worden gekeken of dat gebruik zich nog steeds in die verhouding voordoet. Mochten

er duidelijke verschuivingen zijn dan moeten er andere afspraken worden gemaakt over de

toedeling van de ruimte.

Verdeelsleutel semi-multifunctionele ruimte: naar gebruik (50%-50%)
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Samenwerken en samenwonen

Benutten van ruimtelijke mogelijkheden en kansen

Dit hoofdstuk benoemt de belangrijkste ruimtelijke mogelijkheden en kansen waarmee de partijen door

samen te werken en samen te wonen meerwaarde kunnen realiseren. Het hoofdstuk concretiseert

daarmee de multifunctionele en semi-multifunctionele ruimten van het gebouw. Daarnaast gaat het over

de buitenruimte.

 



VISeUurs

 

3 Meerwaarde realiseren. Concretisering van de

multifunctionele, semi-multifunctionele ruimte en

buitenruimte

3.1 De visie van het Kindcentrum vertaald naar concrete ideeën over

organisatie, middelen en ruimte(gebruik)

“De ideale leeromgeving is een pluriforme omgeving”.

Beide scholen hebben hun eigen onderwijsomgeving die specifieke mogelijkheden biedt en is

afgestemd op de onderwijsvisie van de betreffende school. Omdat de beide scholen duidelijk sturen

op een onderscheidende visie, is ook de ruimte die toebedeeld is aan de beide scholen specifiek van

aard. Op die manier wordt er in één Kindcentrum gestuurd op pluriformiteit. De beide specifieke

onderwijsomgevingen zijn in hoofdtijnen verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 (voor de Welp) en

hoofdstuk 5 (voor de Zwaluw). Daarnaast is in de bijlage een verdiepend en gedetailleerd

programma opgenomen dat verder inzicht geeft in de verschillende ruimten en de visie.

 

“Samen veel keuze bieden door te sturen op school-overstijgende samenwerking”.

Met werkgroepen is er gestart om aan school-overstijgende samenwerking verder invulling te geven.

Er zijn meerdere ideeën gelanceerd en daarnaast is er een aantal ruimtelijke uitgangspunten

geformuleerd die bijdragen aan een omgeving waarin leerlingen en docenten van beide scholen

elkaar makkelijker ontmoeten. Het stimuleren van onderlinge ontmoeting draagt immers bij aan

een klimaat waarin samenwerking tussen beide scholen vanzelfsprekender wordt en gaandeweg

verder kan worden doorontwikkeld.

 

Over de volgende ideeën is gesproken:

1. Aan de buitenruimte wordt gezamenlijk invulling gegeven. Dat gaat over de inrichting tijdens de

ontwikkelfase, maar ook over het gezamenlijk gebruik en onderhoud daarna.

e Gezamenlijk wordt de inrichting van de buitenruimte bepaald. In het proces zouden

leerlingen van beide scholen kunnen worden betrokken. In de bijlage is al een beeldimpressie

opgenomen van de eerste wensen ten aanzien van de inrichting en een beknopt overzicht met

aandachtspunten ten aanzien van de veiligheid die in de omgeving wordt gewenst. Ten

aanzien van de inrichting is het vertrekpunt dat er voldoende speelruimte is, dat

sporten/bewegen wordt gestimuleerd, dat er variatie is en dat er aandacht is voor het

“ontdekken’. Onderdelen zijn een uitdagende schooltuin en verschillende speeltoestellen.

e Beide scholen zorgen dat de buitenruimte ook onderhouden wordt. Daarbij zijn er ideeën om

het onderwijs daarin te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een moestuin door

leerlingen.

e Eris de ambitie om gelijktijdig op het plein te spelen, bijvoorbeeld de onderbouw en

bovenbouw samen of peuterspeelzaalkinderen en kleuters. Hierdoor kunnen collega's,

leerlingen en kinderen elkaar ontmoeten en wordt er gestuurd op onderling contact dat

verdere samenwerking stimuleert.

e Er kunnen buiten gezamenlijke (sport)activiteiten worden georganiseerd. Om te beginnen

wordt er gedacht aan de Koningsspelen.

e Beide scholen zorgen er samen voor dat de schoolomgeving veilig is. Enerzijds om in de

ontwerpfase aandacht te hebben voor de veiligheidsaspecten (genoemd in de bijlage).

Anderzijds om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en centraal verkeersouders en een

verkeerscommissie aan te stellen.
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2. Er is uitgesproken om het ondersteuningsteam school-overstijgend te organiseren. Daarbij is ook

de voorschool betrokken (Voorschoolse SOT). In het team vindt uitwisseling van expertise en

kwaliteiten op het gebied van ondersteuning en zorg plaats. Dit betekent 0.a. dat er regelmatig

overleg plaatsvindt tussen alle IB-ers. Het ondersteuningsteam (de B-ers) delen ruimte

(bijvoorbeeld de spreekkamers) en beschikken over één gezamenlijke orthotheek. Ook eventuele

andere ondersteuning- en zorgvoorzieningen voor extra hulp worden samen gedeeld. Denk

bijvoorbeeld aan de materialen voor de plusklas.

3. Er kan 1 ‘team/loungekamer’ komen waar gezamenlijk wordt ontspannen. (N.B. Voor overleggen

en teambijeenkomsten worden andere onderwijsruimten gebruikt.)

4. Er kan onderling worden afgestemd hoe er invulling kan worden gegeven aan structurele

(terugkerende) gemeenschappelijke feesten en activiteiten.

Tenslotte zijn er nog verschillende ideeën geopperd om op een ludieke manier de oversteek te

maken tussen beide scholen. Denk aan een verbinding met een klimwand, glijbaan, een

touwbrug/touwladder, een renbaan, een vangnet, een brandweerpaal of een boomhut. Essentie is

dat de oversteek in de vorm van een speels inrichtingselement het ondernemende en nieuwsgierige

kind, dat misschien ook nog wel in de volwassene schuilt, prikkelt om ook een bezoekje te brengen

aan ‘de buren’. Een ‘speels inrichtingselement’ dat een vrolijke knipoog is naar de samenwerking

tussen de partijen.

Op veel andere aspecten moeten ideeën voor samenwerking nog verder worden ontwikkeld.

“Het onderwijsaanbod versterken (en verbreden) door uitwisseling van expertise en efficiënt

gebruik van ruimten en middelen.”

In hoofdlijnen is duidelijk welke ruimten er kunnen worden gedeeld. Deze ruimten zijn in de

ruimtestaat terug te vinden onder het kopje ‘multifunctioneel en tijdelijke ruimte’ en worden in

3.2 nog verder toegelicht. Het ruimteaandeel in de multifunctionele ruimte is tussen de scholen

naar rato verdeeld (waarbij de verhoudingen zijn gebaseerd op de huidige leerlingaantallen).

Daarnaast bekostigt de kinderopvang een deel. Het risico van de exploitatie van extra m2 (nu 40 m?

extra opgenomen) dragen de beide scholen en de kinderopvang samen.

 

Ook over het delen van (leer)middelen wordt volop nagedacht. Denk aan:

1. gezamenlijke inkoop van (duur) materiaal, het gezamenlijk afsluiten van abonnementen, het

delen van de methodes die hetzelfde zijn, het aanschaffen van pc-licenties en overig gebruik van

materiaal waar dat mogelijk is;

2. het gezamenlijk organiseren van vakleerkrachten door elkaars bijzondere talenten/specialismen

beter te benutten (bijvoorbeeld een muziekspecialisme of een handvaardigheidspecialisme) of

door gezamenlijk te sturen op meer specialisme door bijscholing of aanstelling van

vakleerkrachten.

“De doorgaande ontwikkeling van kinderen stimuleren door het bundelen van

maatschappelijke partners.”

 

Kinderdagopvang

Stichting Hof van Twente zal kinderdagopvang gaan aanbieden in het Kindcentrum. De inhoudelijke

samenwerking met de scholen moet nog verder vorm krijgen. Uitgangspunt is dat er wordt gestuurd

op een doorlopende leerijn van kinderen door afstemming van pedagogische en onderwijskundige

programma's en uitwisseling van informatie over kinderen. Deze ambitie geldt overigens niet alleen

voor de samenwerking met kinderopvang Hof van Twente. Eventuele samenwerkingen met KOV-

partijen elders in Markelo blijven in de toekomst ook mogelijk. In het algemeen geldt dat de
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samenwerking met kinderdagopvang de scholen veel meer voorkennis geeft over toekomstige

leerlingen en wat ze nodig hebben. De samenwerking met de voor- en naschoolse opvang geeft

scholen veel meer zicht op de omgeving waarin leerlingen buiten school opgroeien en zich

ontwikkelen.

Ook het consultatiebureau (een andere potentiële partner) ziet meerwaarde van de nabijheid van

een kinderdagverblijf. Samen volgen ze de ontwikkeling van jonge kinderen. In elkaars nabijheid

kan er makkelijker meer informatie en kennis worden uitgewisseld.

Bibliotheek, consultatiebureau, fysiotherapie en eventuele andere partners

De kernpartners (beide scholen en kinderopvang) zien veel kansen om meer maatschappelijke

partijen te betrekken in het Kindcentrum. Samenwerking met verschillende partijen brengt andere

doelgroepen naar het Kindcentrum en zorgt met programma’s en activiteiten voor binding n de

gemeenschap. Ook komt met het ‘in huis halen’ van andere partijen, de wereld ‘buiten de school’

een beetje meer ‘in school’. En daar kunnen leerlingen alleen maar van leren.

De korte lijn die met bijvoorbeeld het ‘n huis halen’ van het consultatiebureau kan worden

gerealiseerd, komt de uitwisseling van informatie en kennis ten goede. Daarnaast is het voor ouders

praktisch dat ze voor het halen en brengen van kinderen naar school, kinderdagverblijf en

consultatiebureau naar één plek in het dorp kunnen. Dat scheelt tijd en daarmee stress en drukte.

“Samen bouwen aan een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jong en oud.”

Hoe wordt het ‘Kindcentrum Markelo’ een fijne plek voor jong en oud? Beide onderwijsinstellingen

hebben gezamenlijk een aantal elementen benoemd die daaraan kunnen bijdragen. Een later

gesprek met de andere partijen moet daar verder verdieping aan geven.

 

Een huiskamergevoel

Dat is wat ouders, leerlingen en andere bezoekers bij binnenkomst mogen ervaren. Dit zegt wat

over de sfeer en inrichting van de gezamenlijke ruimten. Een gezamenlijke ruimte moet daarbij zijn

uitgerust met praktische zaken zoals algemene sanitaire voorzieningen.

Bewust sturen op betrokkenheid van ouders en omgeving met als mogelijke meerwaarde een aantal

‘helpende handen’ in en om de school

De aanwezigheid van andere maatschappelijke partijen maakt het voor scholen mogelijk om niet

alleen ouders maar een bredere doelgroep te betrekken in dat wat er allemaal gaande is. Mogelijk

heeft dat als meerwaarde dat er ook extra hulp in en om de school kan worden georganiseerd.

Uitgangspunt is dan ook dat de scholen zichtbaar zijn en zich open zullen stellen naar de

gemeenschappelijke plekken in het Kindcentrum.

Stimuleren dat het Kindcentrum ook buiten schooltijden een plek is om naar toe te gaan.

Naast het faciliteren van verschillende (kindzorg)partijen denken de partijen hieraan bij te kunnen

dragen door onderwijsruimte ook te benutten voor na-schoolse workshops en cursussen

(bijvoorbeeld in de muziek, dans en/of crea-sfeer). Daarbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat het

niet moet concurreren met andere voorzieningen (bijvoorbeeld het Beauforthuis).

Tenslotte moet de natuurlijke en groen ingerichte speelplaats ook een plek worden waar

buitenschool door kinderen met veel plezier wordt gespeeld. Dat betekent dat er bij de inrichting

aandacht moet zijn voor de behoefte van ale leeftijden (en niet alleen de schoolgaande jeugd) en

dat er op een slimme wijze wordt duidelijk gemaakt wanneer de school gebruik wil maken van de

speelruimte en wanneer de ruimte door iedereen kan worden gebruikt.
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3.2 De multifunctionele ruimten

In de ruimtestaat is een overzicht te vinden van de multifunctionele ruimten. Hieronder worden

met behulp van een ruimtelijk organigram de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de

multifunctionele ruimten verder toegelicht.

5

g

Veerlinen

Onderwijsomgeving

De Zwaluw

Eigen omgeving

Kinderopvang

Onderwijsomgeving

De Welp

   
Gezamenlijke veerli

Hoofdentree
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De bouwstenen uit het organigram voor de multifunctionele en semi-multifunctionele ruimten zijn:
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Een gedeeld 1,5 speellokaal (semi-multifunctioneel) -> het

primaat ligt bij de scholen

 
Het 1,5 grote speellokaal moet op te delen zijn in één

speellokaal en een halve die gelijktijdig kunnen worden

gebruikt. Het halve speellokaal moet grenzen aan de

onderwijsomgeving van de Welp. Een koppeling met een

mogelijke trap-tribune in het centrale gebied moet worden

onderzocht. Gedachte daarbij is dat er een ruimte kan worden

gerealiseerd voor grotere bijeenkomsten. Tenslotte is het van

belang dat de twee grote gezamenlijke flexibele spreekkamers

nabij zijn, zodat externe partners ook gebruik kunnen maken

van het speellokaal.

Eén formele hoofdentree en neven entrees voor de scholen

De gezamenlijke partijen wensen één duidelijk herkenbare

hoofdentree. Daarnaast willen de scholen ook een eigen entree

zodat de dagelijkse stroom van leerlingen op verschillende

plaatsen naar binnen kan gaan. De verschillende scholen willen

op die manier voor leerlingen duidelijk herkenbaar blijven en

het gevoel van kleinschaligheid waarborgen.

Gezamenlijke faciliteiten (in een zoveel mogelijk) open

omgeving

In / grenzend aan de hoofd entree delen de partijen een aantal

gezamenlijke faciliteiten:

Een personeelsgebied in een ópen setting’ (inclusief garderobe

en toiletten), een open keuken, flexkantoren en een

gezamenlijke receptie. De flexkantoren moeten geschikt zijn

voor verhuur (per dagdeel/uur). Denk daarbij bijvoorbeeld aan

een fysiotherapeut. Ook is er een wens dat in dit gebied een

tribune-trap een plek kan krijgen.
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Specifieke faciliteiten in eigen gebieden

Crearuimte

In de verschillende eigen (onderwijsJomgevingen van de

partners zijn ook faciliteiten die de andere partijen kunnen

gebruiken. Daarbij ligt wel duidelijk het primaat bij de partij

s en waar de faciliteit toe behoort. Dus de douche en was- en

Dem 4008 uimte heeft de kinderopvang in de eerste plaats nodig,

e o adieten _ maar het is goed voorstelbaar dat de schoonmakers van het hele

47 gebouw de machines ook gebruiken. Daarnaast hebben de

& scholen veel ruimten die goed te gebruiken zijn voor de BSO na

schooltijd. Denk aan de crea / handvaardigheidruimte bij de

Zwaluw of de zeer verschillende werkplekken bij de Welp. In

het verdere ontwerptraject moeten daarbij de mogelijkheden

verder worden verkend. (Het stelt veel eisen aan de inrichting.)

douche

 

lende

plekken

Tenslotte:

Bij de bouw zal rekening gehouden moeten worden om een bepaalde rust te kunnen behouden in de

gemeenschappelijke ruimten die de KOV voor de bovenbouw BSO wil kunnen gebruiken. Er mag geen

“verkeer” in de stamgroepruimte zijn en toiletten moeten in de nabijheid zijn. Voor de BSO

kinderen zal een warme maaltijd worden aangeboden. Hiervoor is n de keuken voldoende ruimte

voor koelkasten noodzakelijk voor opslag van de maaltijden en tevens magnetrons om de maaltijden

te kunnen opwarmen. Bij het gebruik van een speellokaal als stamgroep voor de BSO moet aandacht

zijn voor een extra grote en diepe bergkast voor het wegzetten van een opklaptafel, opklapkast,

vloerkleed en dergelijke. Op deze manier kan tijdens BSO uren de ruimte snel ingericht worden als

BS0 lokaal.

Aandachtspunt is de ruimten die nodig zijn voor de BSO tijdens schoolvrije dagen. Daar waar de BSO

tijdens vakanties de gehele dag gebruikmaakt van het peuterspeelzaallokaal, kan dat niet in

schoolweken omdat deze bezet is door de peuterspeelzaal. De BSO kinderen zullen dan van de

gezamenlijke ruimten gebruik moeten maken, afhankelijk van de vraag van ouders s dit mogelijk

nog meer dan de 50 kinderen die tijdens schoolweken gebruikmaken van deze ruimten.
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3.3  Ruimtestaat multifunctionele ruimte
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De ruimtestaat s voor de leesbaarheid ook als aparte bijlage bijgevoegd.

3.4 Ruimtestaat semi multifunctionele ruimte en tijdelijke ruimte

Voor wat betreft de semi-multifunctionele ruimten en de tijdelijke ruimten ligt het primaat bij

beide scholen.
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Visie en uitgangspunten van

Oecumenische basisschool de Welp

In het nieuwe ‘Kindcentrum Markelo’ moet de leeromgeving optimaal aansluiten bij een toekomstgericht

onderwijs. Beide scholen moeten daarin hun eigen visie kunnen volgen. Voor bassischool de Welp geldt

dat de onderwijsomgeving aansluit bij de kernwaarden, de belofte, de identiteit en de rol in de

maatschappij die de school nastreeft. Op die manier onderscheidt basisschool de Welp zich van

bassischool de Zwaluw en kunnen ze samen staan voor een veelzijdig en divers onderwijsaanbod in

Markelo.

In dit hoofdstuk is de onderwijsvisie van de Welp vertaald naar een visie op het onderwijs en ruimte. Deze

uitgangspunten zijn van toepassing op het gebouwdeel waar het onderwijs van de Welp uiteindelijk in

wordt georganiseerd. De uitgangspunten gelden naast de algemene uitgangspunten die gaan over het

“kindcentrum Markelo’ als geheel. In de bijlage is een document van de Welp opgenomen waarin de visie

en de ruimtelijke uitgangspunten uit dit hoofdstuk verder zijn verdiept.

 



 

4 Oecumenische basisschool de Welp

4.1 JOUW ONTDEKKINGSTOCHT maken we SAMEN

JOUW ONTDEKKINGSTOCHT maken we SAMEN. Met deze belofte maakt de Welp duidelijk waar de

school voor staat. leder kind is uniek. De school komt tegemoet aan JOUW behoefte; je bent

eigenaar van je eigen leerproces en je leert daarin verantwoordelijkheid te nemen. De Welp geeft

je de mogelijkheid om te ONTDEKKEN wie je zelf bent, wat je passie is, wat je kwaliteiten en

talenten zijn, welke uitdagingen er zijn en hoe je daarmee om kan gaan. De school begeleidt je in

dit fascinerende proces. Je leert daarbij SAMEN te werken met andere kinderen; SAMEN weet je

immers meer dan alleen. Je kan daarbij rekenen op de betrokkenheid en de begeleiding van het

team van de school. De leerkrachten begeleiden JOU. Ze coachen, motiveren, enthousiasmeren en

monitoren jouw leerproces. Zo kom je SAMEN verder.

Concreet betekent dat:

 

    
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

Theorie van de Meervoudige Intelligentie:

leder kind bezit meerdere (acht) intelligenties, maar

ze zijn niet alle acht even sterk ontwikkeld.

Daardoor leert ieder kind het beste op een andere

(zijn eigen) manier. Op de Welp proberen

leerkrachten te ontdekken welke vorm van leren het

beste past bij hun leerlingen en welke intelligenties

een extra stimulans kunnen gebruiken. Het

onderwijs wordt zo aangeboden dat er zoveel

mogelijk aansluiting kan worden gevonden bij de

verschillende leerstijlen van de leerlingen.

21 juli 2017 | 915292/20170721

A. De Welp handelt vanuit de principes van

de theorie van de Meervoudige

Intelligentie (Howard Gardner).

VOOR DE HUISVESTING BETEKENT DIT DAT er

een DIVERSITEIT aan (werk)plekken wordt

gecreëerd die zich lenen voor uiteenlopende

werkvormen in verschillende omgevingen.

Daarbij is het idee dat verschillende ruimten

met een werkplek- / leerfunctie ook worden

benut als aparte MI ruimte. Dat betekent dat

in de betreffende ruimten ontdekken en

verwondering centraal staat door middel van

een rijke leeromgeving, waarbij in de

uitwerking per ruimte een onderscheid wordt

gemaakt in de 8 intelligenties. Dat zijn:

e Samen (interpersoonlijk)

e Ik (intrapersoonlijk)

e Getal (logisch-mathematisch)

° Taal (verbaal-linguïstisch)

e Natuur (naturalistisch)

e Kijk (visueel-ruimtelijk)

e Doe(lichamelijk-kinesthetisch)

« Muziek (muzikaal-ritmisch)
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KERNWAARDEN

De kernwaarden zijn beschreven in de ‘Golden

Circle’(oorspronkelijk van Simon Sinek):

TROTS: Kinderen leren trots te zijn op wie ze zijn,

wat ze kunnen en wat ze doen.

ZELFVERTROUWEN: Kinderen worden begeleid bij het

opbouwen en uitbreiden van het vertrouwen in

zichzelf, een belangrijk fundament voor het leven.

ZELFKENNIS: Om goed te kunnen functioneren, leren

kinderen van zichzelf wat kwaliteiten, talenten en

uitdagingen zijn en hoe daarmee om te gaan.

BETROKKENHEID: De school vraagt van kinderen

betrokkenheid naar de ander en naar zichzelf en het

eigen (leer)proces. Dat vraagt om een betrokken en

reflecterende houding.

EIGENHEID: Kinderen krijgen de ruimte om hun

eigenheid te tonen en er wordt rekening gehouden

met de verschillen tussen kinderen (zie ook

meervoudige intelligentie).

TEAMGEEST (ik-de ander): De school is een mini

leefgemeenschap waarbinnen samen

verantwoordelijkheid wordt genomen voor de sfeer.

ONTDEKKEN (creativiteit): Leren, je ontwikkelen en

plezier maken gebeurt door te ontdekken.
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B. De Welp benoemt een zevental

kernwaarden en kernkwaliteiten die

belangrijk zijn in het onderwijs. De

waarden staan voor vaardigheden en

eigenschappen die de leerlingen wordt

meegegeven.

VOOR DE HUISVESTING BETEKENT DIT DAT …

… er ruimte is om je te kunnen laten zien en

dat te delen met anderen. Denk aan een

tentoonstellingstafel, etalagemogelijkheden

(bijvoorbeeld met beeldschermen),

podiummogelijkheden en gebruik van

prikwanden, magnetische wanden of

beschrijfbare wanden.

Ook wordt voorgesteld om met gebruik van

glazen wanden meer te laten zien van de

activiteiten binnen en buiten de school.

(TROTS / BETROKKENHEID)

.kinderen een eigen opbergplek hebben en

een werkplek kunnen kiezen waar ze zich op

hun gemak voelen. (Dat vraagt om flexibele

ruimten en een diversiteit aan plekken.)

Daarnaast moet het gebouw structuur bieden

waarbinnen duidelijke werkafspraken kunnen

worden gemaakt met leerlingen. (Plekken

creëren waarbij ook duidelijke gebruiksregels

kunnen worden gemaakt.) (ZELFVERTROUWEN)

….er verschillende mogelijkheden zijn om te

werken op uiteenlopende manieren. Dat geldt

voor binnen en buiten. Diversiteit gaat onder

andere over het werken en leren in

verschillende houdingen (divers meubilair),

bewegen stimuleren, verschillende vormen

van samenzijn/interactie faciliteren en sfeer

en beleving van ruimten (bv rustig versus

meer reuring). De mogelijkheid om

(zichtbaar) alleen te kunnen zijn is in het

verlengde nog expliciet benoemd.

(ZELFKENNIS / EIGENHEID)

.ontmoeting in een open ruimte kan

plaatsvinden. Denk aan een multifunctionele

centrale ruimte die geschikt is voor

verschillende activiteiten en als open ruimte

ook de plek vormt waar de school zich als

team kan presenteren. Daarmee is het ook de

logische plek waar het aanspreekpunt voor
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IDENTITEIT

De Welp is een open oecumenische school waar

iedereen welkom is en waar kinderen leren over veel

verschillende geloven. Dat uit zich in het praten met

kinderen over normen en waarden en het zelf

verantwoordelijk laten zijn voor de sfeer in de groep

(in de school en op het plein). Gedurende de dag zijn

er momenten om als groep bij elkaar te zijn. Voor

dit soort momenten wordt ‘Trefwoord’ gebruikt. Dat

is een methode voor levensbeschouwelijke vorming

in de basisschool en wil kinderen begeleiden en

ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en

verrijken van hun wereld.
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ouders en externen is. (Binnenlopend moeten

hier medewerkers gevonden kunnen worden.)

Grenzend, in of nabij deze ruimte heeft elke

stamgroep ook zijn eigen plek. In ieder geval

voor de momenten dat de stamgroep

samenkomt (opening van de dag en sluiting

van de dag). (TEAMGEEST)

….er volop ruimte is voor leerlingen en

docenten om te ontdekken. Een open minded

houding gaat daarbij samen met een

omgeving met veel triggers en mogelijkheden.

Tegelijkertijd moet de onderwijsomgeving als

geheel niet als onrustig worden ervaren.

Gebruik van natuurlijke materialen en een

natuurlijke uitstraling kunnen daarbij

ondersteunen. Een beeld van hoekjes en

hokjes, weggetjes en huisjes, begaanbare

elementen en plaatsen worden bij een ruimte

om te ontdekken, voorgesteld. (ONTDEKKEN,

TEAMGEEST)

C. De Welp is een moderne en open

oecumenische school. Dit ligt ten

grondslag aan de identiteit.

VOOR DE HUISVESTING zijn de mogelijkheden

voor SAMENZIJN belangrijk. Gedurende de dag

zorgen leerkrachten ervoor dat een groep op

verschillende momenten samen is. Daarbij

worden verschillende werkvormen gebruikt,

zodat leerlingen een actieve rol hebben.

Dit vraagt om flexibel te gebruiken plekken

waar een stamgroep op uiteenlopende wijze

bijeen kan komen. Denk aan het kunnen

beginnen of eindigen van de dag in een

groepskring, waarbij de leerlingen in een

groep zich tot elkaar kunnen richten. Op dat

moment moet het gebied waarin dat

plaatsvindt zich subtiel kunnen afscheiden van

alles wat daar omheen gebeurt, indien

gewenst / naar behoefte.
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    i.b%

IN DE MAATSCHAPPIJ

 

  Leren gebeurt overal, niet alleen op school. Daarl

is het belangrijk dat in deze digitale maatschappij

leerlingen leren omgaan met informatie. Een

onderzoekende houding, creativiteit, zelfreflectie,

zelfvertrouwen en eigenaarschap in het leerproces

zijn daarbij belangrijke vaardigheden.
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op de Welp richt zich op de

maatschappij.

VOOR DE HUISVESTING is het belangrijk dat de

school een openheid uitstraalt naar de

gemeenschap. Ligging, locatie en de manier

waarop wordt binnengekomen (dît gaat 0.a.

over het entreegebied) zijn daarin belangrijke

elementen. De school koppelt

onderwijsactiviteiten aan activiteiten in en

voor de gemeenschap. Dat moet in de

toekomst mogelijk blijven.

Daarnaast moet de ICT uitrusting zodanig zijn

dat de school ook de middelen heeft om

leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling

binnen de digitale wereld.
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4.2  Uitgangspunten voor de ruimtelijke organisatie van de Welp

In het verlengde van de visie heeft de Welp een duidelijke ruimtelijke organisatie van het onderwijs

voor ogen. In de bijlage is een door de Welp uitgewerkte verdieping op het PVE opgenomen

Het onderstaande schema symboliseert die ruimtelijke organisatie. Het is opgebouwd uit een aantal

elementen die ten grondslag moet liggen aan de organisatiestructuur van de nieuwe huisvesting.

Het schema illustreert geen gebouwvorm, maar maakt de onderlinge relaties tussen activiteiten

inzichtelijk. Het schema correspondeert met de ruimtestaat die eveneens in de bijlage is

opgenomen.
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De bouwstenen van het organigram van de Welp (zie vorige pagina) zijn:

Samenkomen

in compacte setting

Eten & drinken

Stamgroep (5x)

EW |

Themamuur

 

 

21 juli 2017 | 915292/20170721

1. Ruimte voor 5 stamgroepen

Alle leerlingen zijn onderverdeeld in vaste

stamgroepen die een eigen plek hebben binnen de

school. Deze plek vormt de uitvalsbasis voor leerlingen

van de betreffende stamgroep. De stamgroep is een

veilige ruimte met een huiskamergevoel waar kinderen

met elkaar de dag beginnen, gedurende de dag op

momenten bijeenkomen (voor activiteiten m.b.t.

groepsvorming en eet- en drinkmomenten) en

afsluiten.

… die multifunctioneel en flexibel zijn

Op het moment dat leerlingen niet in een

stamgroepsetting gebruikmaken van de ruimte is de

stamgroepruimte voor andere doeleinden te gebruiken.

Dat betekent als instructieruimte (í), werkplekruimte

(w) of een ruimte voor MI (mi).

Verder moeten de stamgroepruimten makkelijk op te

bouwen, te verplaatsen en te verwijderen zijn, zodat

er eenvoudig kan worden geanticipeerd op

veranderingen (krimp/groei).

… en beschikken over een grote themamuur

ledere stamgroep heeft een themamuur. Hier moeten

platen, tekeningen en/of woorden op te bevestigen

zijn en voorwerpen bij kunnen worden gelegd. De

themamuren moeten flexibel te gebruiken zijn;

kinderen moeten er bijvoorbeeld omheen kunnen

zitten, maar er ook op kunnen presenteren. De muren

kunnen als ruimtelijke/fysieke afscheiding dienen.

2. 8 MI ruimten incl. dubbelgebruik andere ruimte

Er zijn 8 ruimten voor MI. Daarbij worden

stamgroepruimten en de speelzaal benut. Ontdekken

en verwondering staat centraal door middel van een

rijke leeromgeving: de 8 intelligenties. De ruimten

hebben tevens een werkplek-/leerfunctie. De

8 intelligenties die een plek moeten krijgen zijn:

Interpersoonlijk (samen), Intrapersoonlijk (ik), logisch-

mathematisch (getal), verbaal-linguïstisch (taal),

naturalistisch (natuur), visueel-ruimtelijk (kijk),

Uichamelijk-kinesthetisch (doe), muzikaal-ritmisch

(muziek). In de bijlage is een verdiepend PVE van de

Welp opgenomen waarin de verschillende MI ruimten

verder zijn omschreven.
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SAMEN of IK of HULP VAN LEERKRACHT
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3. Dubbelgebruik: stamgroep als instructieruimte

Ruimten waar de leerkracht n een rustige omgeving,

eventueel met behulp van concrete materialen (extra)

instructie kan geven aan de kinderen. De

stamgroepruimten worden hiervoor gebruikt.

4. Verschillende werkplekfuncties

De verschillende ruimten binnen de school hebben ook

een verschillende werkplekfunctie. Daarbij wordt

rekening gehouden met verschillende leerhoudingen

(denk aan zitten, liggen, staan en bewegen). De

verschillende werkplekfuncties die worden

onderscheiden zijn: SAMEN (samenwerken),IK (alleen,

stilte) en HULP VAN DE LEERKRACHT (uitleg). Zowel de

stamgroepruimte als de daarnaast gecreëerde MI

ruimten zijn op één van de drie werkplekfuncties

ingericht.

5. De Welp is georganiseerd op één bouwlaag. Op die

manier blijven groepen, kinderen en leerkrachten

binnen de (relatief kleine) school onderling goed met

elkaar verbonden en wordt de kans om elkaar te

ontmoeten gemaximaliseerd.

6. Entree / ontmoetingsruimte & MI ruimte (muziek)

Daar waar de verschillende ruimten / plekken

samenkomen is er sprake van een gezamenlijke

ontmoetingsruimte en leeromgeving. De directie heeft

een plek in of grenzend aan deze ruimte. Verder wordt

het gebied gebruikt voor gezamenlijke (schoolbrede)

activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan vieringen of een

informatieavond voor ouders.

In de centrale ontmoetingsruimte is een

podium/tribune. Deze wordt gebruikt voor bijvoorbeeld

presentaties, drama/toneel en muziek. Dat betekent

dat er overdag (kleine) groepjes leerlingen op of nabij

het podium aan het oefenen kunnen zijn. Dit moet de

andere activiteiten in het centrale gebied niet storen.

(Denk aan de mogelijkheid om een deel afsluitbaar te

kunnen maken.)

Het is goed voorstelbaar dat de MI ruimte ‘Muziek’

gekoppeld is of onderdeel uitmaakt van deze plek.
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7. Directie in verbinding met de ruimte eromheen

De directie krijgt een zichtbare plek in het centrale

gebied. Zichtbaar en toegankelijk voor ouders en

leerlingen. De plek kan aansluiten op de vormgeving

van de stamgroepen en zou enigszins flexibel te

gebruiken moeten zijn. Het zou bijvoorbeeld

(gedeeltelijk) een spreekkamer kunnen zijn.

8. Tentoonstellingsmogelijkheden bij binnenkomst

Het is belangrijk dat ouders kunnen zien wat er op

school allemaal gebeurt. Dat moet direct bij

binnenkomst al mogelijk zijn. Dit kan door

tentoonstellingsmogelijkheden bij binnenkomst te

creëren. Denk aan etalages, een digitaal scherm en

muren met posters, affiches, e.d.

9. 1,5 speellokaal (gedeeld) en MI ruimte doen

Het speellokaal grenst aan de centrale ruimte en wordt

gedeeld met de Zwaluw. Het speellokaal is voor de

Welp de MI ruimte ‘Doen’. Het speellokaal moet voor

de Welp continu ter beschikking zijn voor kleine

groepjes leerlingen. Om die reden deelt de Welp

1,5 speellokaal met de Zwaluw. Wanneer de Zwaluw

gelijktijdig gebruik wil maken van het speellokaal heeft

de Welp 0,5 speellokaal tot haar beschikking. In andere

situaties kan dat 1 speellokaal zijn. Voorwaarde is dat

het speellokaal deelbaar is.

Het is goed voorstelbaar dat de ‘muziek-ruimte’

gekoppeld kan worden aan het speellokaal, zodat de

mogelijkheden van het speellokaal nog verder worden

vergroot.

10. Een leerkracht heeft zicht op min. twee plekken

Leerkrachten moeten op verschillende plekken toezicht

kunnen houden. Dat betekent dat een ruimte altijd in

het zicht van een andere ruimte lgt.

11. Duidelijke functies van ruimte en het gebruik

In één oogopslag moet duidelijk zijn wat de functie van

elke ruimte is.
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12. Directe verbinding met de buitenruimte

Er is een directe verbinding van onderwijsruimte met

de buitenruimte. Dat betekent dat de overgang van

binnen naar buiten op een natuurlijke wijze in elkaar

moet overlopen, zodat het makkelijk is om de

buitenruimte in het onderwijs te betrekken. Leerlingen

moeten buiten aan de slag kunnen in het zicht van

leerkrachten (die binnen aan de slag zijn). Het

buitenonderwijs moet de anderen niet storen. Dat

vraagt om een slimme indeling en afbakening van

buitenruimte, zodat onderwijsactiviteiten,

pauzeactiviteiten en gebruik van andere partijen

allemaal kan samengaan.

4.3  Uitgangspunten van de Welp vertaald naar ruimte

De uitgangspunten die in de eerste twee paragrafen zijn beschreven zijn vertaald naar een concreet

overzicht van ruimte. Daarbij is rekening gehouden met het kader dat in hoofdstuk 2 is beschreven.

Het overzicht is terug te vinden in de ruimtestaat op de volgende pagina. Deze is voor de

Leesbaarheid ook als aparte bijlage bijgevoegd.
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Visie en uitgangspunten van

openbare basisschool de Zwaluw

In het nieuwe ‘Kindcentrum Markelo’ moet de leeromgeving optimaal aansluiten bij een toekomstgericht

onderwijs. Beide scholen moeten daarin hun eigen visie kunnen volgen. Voor bassischool de Zwaluw

geldt dat de onderwijsomgeving aansluit bij verschillende kernthema's, te weten: de 21° eeuwse

vaardigheden, coöperatief leren en onderwijs op maat. Op die manier onderscheidt basisschool de

Zwaluw zich van bassischool de Welp en kunnen ze samen staan voor een veelzijdig en divers

onderwijsaanbod in Markelo.

In dit hoofdstuk is de onderwijsvisie van de Zwaluw vertaald naar een visie op het onderwijs en ruimte.

Deze uitgangspunten zijn van toepassing op het gebouwdeel waar het onderwijs van de Zwaluw

uiteindelijk in wordt georganiseerd. De uitgangspunten gelden naast de algemene uitgangspunten die

gaan over het Kindcentrum in Markelo als geheel.
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5 Openbare basisschool de Zwaluw

5.1 STAAN en OPVALLEN!

Kinderen verdienen het allerbeste! Ze verdienen dat hun belangen en talenten centraal staan in het

onderwijs. De Zwaluw heeft daarbij een heldere missie:

e Leerlingen leren zich op een positieve manier zelfstandig te ontplooien in structuur en rust.

e Leerlingen leren op hun eigen niveau zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren en

handelen (onderwijs op maat).

° Leerlingen krijgen ruimte voor talentontwikkeling in verschillende werkvormen (coöperatief en

ontdekkend leren).

« Leerlingen krijgen de kans hun talenten op een creatieve manier betekenisvol te ontplooien

(21e-eeuwse vaardigheden).

e Ouders vormen een zeer relevante partner.

Het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid en talenten is waar het om gaat binnen ons

onderwijs. Kernbegrippen zijn daarb 

A. Onderwijs op Maat

Voor de huisvestiging/inrichting betekent

dat op vier onderdelen het volgende:

leder kind moet zich prettig voelen op

school. Dat betekent dat er structuur &

rust is, dat de school een veilige en

warme omgeving biedt en dat ouders

betrokken zijn. Wij tonen een open

houding en zijn zichtbaar voor ouders.

De leeromgeving daagt uit en er is

aandacht voor eigenaarschap. Kinderen

moeten verantwoordelijkheid kunnen

nemen in het eigen leerproces, wat zich

grotendeels afspeelt in lokalen.

Doel van de rijke leeromgeving is dat

Onderwijs op maat begint bij het centraal stellen _ hetgeen wat zichtbaar is ook inspireert

van het individuele kind. leder kind moet zich om zelf mee aan de slag te gaan.

prettig kunnen voelen op school. Dat is de basis van _ Wij willen buiten betrekken bij ons

waaruit kinderen verantwoordelijkheid kunnenen _ onderwijs.

durven nemen in het eigen leerproces Voor de huisvesting / inrichting betekent

(eigenaarschap). dit, dat er een contextrijke, uitdagende

 
ONDERWIJS OP MAAT

Succeservaring en zelfvertrouwen zijn voorwaarden

om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
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leeromgeving wordt aangeboden, die

leerlingen en teamleden inspireert.
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versen

wernvakken

21E -EEUWSE VAARDIGHEDEN

Kinderen leren altijd en overal. Thuis in de vrije

tijd, in de kinderopvang, op school. Leren is meer

dan het vergaren van kennis. In het huidige tijdperk

gaat het steeds meer om toegang krijgen tot kennis

en dat vraagt om goed ontwikkelde sociale

vaardigheden. Daarbij past een manier van

onderwijs die de brede ontwikkeling van kinderen

stimuleert: samenwerken, creatief zijn,

communiceren, presteren, ondernemen.
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Op school is een professionele cultuur

waar iedereen open voor elkaar staat.

ledereen gaat respectvol met elkaar om.

Voor de leeromgeving/inrichting

betekent dit een presentatieruimte,

plekken waar onze leerlingen kunnen

samen werken en/of zelfstandig aan het

werk kunnen.

Leerlingen van Obs de Zwaluw leren zich

te bewegen in school in diverse

leeromgevingen, denk hierbij aan

zelfstandige momenten, coöperatieve

momenten en klasdoorbrekende

momenten. Op een moderne manier

werkt de Zwaluw aan talentontwikkeling

voor alle leerlingen. (zie 5.3)

B. Aandacht voor de 21°-eeuwse

vaardigheden van een kind

Voor de huisvesting betekent dat er een

diversiteit aan (werk)plekken kan worden

gecreëerd die zich lenen voor

uiteenlopende werkvormen in

verschillende omgevingen. Daarbij zijn

ruimten flexibel in te richten, zodat

leerkrachten de mogelijkheid hebben om

te variëren in hun lesmethodiek en

lesaanbod. Zo kunnen er verschillende

vaardigheden worden geoefend.

Het gebouw moet voldoen aan de laatste

technische eisen van ICT-gebruik.

Essentieel zijn de voorwaarden waarbij

overal draadloos gebruik van worden

gemaakt van ICT en multimedia. (denk

hierbij aan WIFI en streaming)

In de klas, in een groepje buiten de klas,

in het speellokaal, in een keuken, buiten

in de natuur, op een centrale plek met

leerlingen uit andere groepen, in een

technieklab, in een leeshoek, etc.

creëren wij contextrijke plekken voor

leerlingen om te kunnen leren.
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C. Samen leren

De school wil talenten op een creatieve

manier betekenisvol ontplooien.

Gedeelde verantwoordelijkheid,

samenwerken, samenspelen, ontdekken

en in verschillende werkvormen leren,

zijn daarbij belangrijk.

Voor de huisvesting / inrichting betekent

dit dat er een diversiteit aan plekken

moet zijn waar leerlingen in

verschillende groepsgroottes aan de slag

kunnen.

In de klas, maar ook buiten de klas.

Ook is het belangrijk dat leerlingen

kunnen ontdekken. Ruimte moet daartoe

uitnodigen, zowel binnen als buiten.

Tenslotte is het belangrijk dat leerlingen

zich verantwoordelijk kunnen voelen in

z hun leeromgeving. Dat betekent dat er

Eigenaarschap. ook aandacht is voor eigenaarschap.

   
Obs de Zwaluw belooft..

Optimale opbrengst in leerresultaat van de kernvakken lezen, taal en rekenen. Leerlingen (en

ouders) verdienen dat school deze taken goed en zorgvuldig uitvoert. Binnen de Zwaluw

werkt het ZwaluwZorgTeam nauw samen met het team, ouders en leerlingen om de

schoolresultaten en welbevinden te optimaliseren. Naast het hoge rendement zorgt de school

ook voor een structurele goede Eindscore CITO groep 8 en CITO LOVS. (2x per jaar toetsen in

alle groepen voor het leerling volgsysteem)

Bij ons op school geven wij Engels in de groepen 1 /m 8. Wij maken gebruik van een

moderne digitale methode. Voor de huisvesting vraag dit een leer-werkplek waar al onze

Engelse ingrediënten bijeenkomen.

De groepen 1-2 werken met de methode onderbouwd. Een spelend en ontdekkend lerende

werkwijze voor kleuters. Voor onze huisvesting betekent dit dat de lokalen zo gesitueerd

moeten zijn dat buiten met binnen verbonden kan worden.

(begane grond)

Leerlingen van obs de Zwaluw krijgen de mogelijkheid om op eigen gebied en eigen niveau te

ontwikkelen in hun talent. Dat kan bijvoorbeeld zijn muziek, crea of techniek. Voor de

huisvesting betekent dit dat wij een techniekatelier willen waar de leerlingen hun talenten

kunnen ontplooien.

21 juli 2017 | 915292/20170721
38/62



VISeUurs

 

Obs de Zwaluw biedt extra uitdaging aan leerlingen die bovengemiddeld presteren

(plusgroepen). Het leren plannen en het leren leren wordt begeleid door de IB-er of een van

de zes aanwezige masters (6 Zwaluw-leerkrachten volgen via 4-slag leren een Masterstudie).

Voor de huisvesting/inrichting betekent dit, dat er voor de kinderen een uitdagende leer-

werkplek gecreëerd moet worden.

Groepsdoorbrekende activiteiten zoals crea, muziek, het Zwaluwkoor etc. vragen om een

flexibele expressieruimte met aansluiting op de speellokalen. Toneel/theater met zitplaatsen

(traptribune) is gelegen centraal in het gebouw en kan door alle partners benut worden voor

vieringen, musical, ouderbijeenkomsten, etc.
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5.2  Uitgangspunten voor de ruimtelijke organisatie van de Zwaluw

In het verlengde van de visie heeft de Zwaluw ook een ruimtelijke organisatie van het onderwijs

voor ogen. Het onderstaande schema symboliseert de ruimtelijke organisatie. Het is opgebouwd uit

een aantal elementen die de organisatie van de ruimten op hoofdlijnen structureert. Het schema

illustreert geen gebouwvorm, maar maakt de onderlinge relaties tussen activiteiten inzichtelijk die

voor het gebouwdeel gelden, waar de Zwaluw gebruik van zal maken. De ruimtestaat die in de

bijlage is opgenomen correspondeert met onderstaand schema

/ dakterras _ dakterras .

1° VERDIEPING \

2 lokalen |

geschakeld |

&

5

  

se11opjep

Bovenbouw

 

 
dakterras

     
 

    

Speel-/ ;

(groep 5 t/m 8) E |

leerplein Z

|

|

|

|

|

|

|

dakterras

- N

\

/ N

\

\

\

(semi) - multifunctioneel 3

   
  

Onderbouw

Speel-/

(groep 1t/m 4)

leerplein

 

     

terras terras

Organigram van onderwijsomgeving van de Zwaluw
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De bouwstenen van het organigram van de Zwaluw (zie vorige pagina) zijn:

bovenbouw

Begane grond:

onderbouw

    

 

Speel-/

leerplein

WC
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Onderbouw (BG), bovenbouw en centrale ruimte

De onderwijsomgeving bestaat uit een leeromgeving

voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een

leeromgeving voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Daarnaast is er een centraal gebied dat de schakel

vormt naar de (semi-) multifunctionele ruimten. Hier

bevindt zich een crea/techniek ruimte en een kamer

voor de directie.

De leeromgeving van de onderbouw bestaat uit

een aantal klassen, waarbij twee of drie klassen

praktische zaken als toiletten delen. Daarnaast

delen de klassen samen een ‘onderbouwplein’.

Diezelfde opbouw geldt ook voor de bovenbouw

(dus klassen rondom een bovenbouwplein.)

Uitgangspunt is dat de onderbouw in ieder geval

op de begane grond is georganiseerd, dit geldt

voor groep 1 t/m 4.

 

 

ledere groep in een eigen klas. Eventueel kunnen

schakelen van twee klassen.

Uitgangspunt is dat iedere groep een eigen

lokaal heeft. Daarbij is het wenselijk dat twee

lokalen in de bovenbouw en twee lokalen in de

onderbouw middels een flexibele wand zijn te

schakelen. Dit biedt de mogelijkheid om één

groot lokaal te maken, waardoor meer

inrichtingsmogelijkheden ontstaan en ruimte te

geven aan klasoverstijgende activiteiten.

In de onder- en bovenbouw grenzen de lokalen aan

een speel- en leerplein.

Op het speel- en leerplein kunnen leerlingen in

kleine groepjes of alleen buiten de klas werken.

Dat betekent dat er plekken zijn waar

geconcentreerd kan worden gewerkt en dat er

plekken zijn waar samen wordt gewerkt. Vanuit

de klassen is er goed zicht op het speel- en

leerplein. Daarnaast heeft iedere klas een

toegang naar buiten, zodat buitenruimte kan

worden benut voor het onderwijs en we buiten

bij binnen betrekken. Voor de onderbouw

betreffen dat afgebakende delen van de

buitenruimte, voor de bovenbouw gaat het om

dakterrassen.
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nabijheid bovenbouw
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D

nabijheid (semi-)

multifunctioneel gebied
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1° VERDIEPING

dakterrassen "u-

terrassen

21 juli 2017 | 915292/20170721

m \

Technieklab, Crea-ruimte (en muziek)

Op school is een ruimte die door groepen kan worden

gebruik als technieklab en voor creatieve vakken. De

ruimte lgt dichtbij de bovenbouw. De ruimte kan ook

door externe partners buiten schooltijd worden

gebruikt. Om die reden grenst de ruimte behalve aan

de bovenbouw, ook nog aan het (semi-)

multifunctionele gebied van het kindcentrum.

Directie en overige ondersteuning

Directie krijgt een plek in de centrale ruimte

van de Zwaluw. Ook is er in de eigen

leeromgeving nog een flexibel te gebruiken

spreekkamer. Daarnaast zijn er in het centrale

multifunctionele gebied nog flexibel te

gebruiken spreekkamers. Op die manier biedt

de Zwaluw een directieruimte, een IB-ruimte en

een ICT-ruimte.

Begane grond en verdieping

Het onderwijs moet waarschijnlijk over twee

verschillende bouwlagen worden georganiseerd. De

knip tussen bovenbouw en onderbouw vormt daarbij

een logische scheiding, waarbij groep 1 t/m 4 op de

begane grond is gesitueerd.

In alle gevallen geldt dat klassen moeten zijn

geschakeld aan een stukje buitenruimte (een terras).

Op de verdieping (de bovenbouw) kan dit een dakterras

zijn en op de begane grond een afgebakend deel van

de buitenruimte.
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Buitenruimte

De Zwaluw hecht veel waarde aan een groene

natuurlijke buitenruimte. Het is belangrijk dat

leerlingen in die buitenruimte volop de mogelijkheid

hebben om te spelen en te ontdekken.

Het onderwijs moet buiten plaats kunnen vinden.

Concreet betekent dit dat het mogelijk moet zijn met

een klas in de buitenruimte onderwijs te volgen.

Daarnaast hebben klassen een uitloop naar een

afgebakend buitendeel, zodat activiteiten ook buiten

kunnen plaatsvinden. Daarbij moeten verschillende

klassen en verschillende gebruikers van het

kindcentrum elkaar niet storen.

Dit vraagt om een slimme indeling en afbakening van

buitenruimte, zodat onderwijs activiteiten, spel- en

speelactiviteiten, pauzeactiviteiten en gebruik van

andere partijen allemaal kan samengaan.

Obs de Zwaluw is bereidt tot optimale samenwerking

met alle partijen van Kind Centrum Markelo. Dit geldt

ook voor het gebruik van elkaars ruimten.

Tenslotte willen wij buitenbergingen toevoegen voor

opslaan van buitenspel materialen voor onderbouw en

bovenbouw.

1,5 Speellokaal (semi-multifunctioneel)

De Zwaluw deelt 1,5 speellokaal met de Welp.

De ruimte ligt dan ook buiten de eigen

onderwijsomgeving; toegankelijk voor alle

partijen. Het centrale gebied binnen de Zwaluw

vormt de schakel naar het (semi)

multifunctionele gebied waar het speellokaal

onderdeel van uitmaakt.

> Speellokaal: zie ook hoofdstuk 3.2
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Gedeelde ‘open omgeving’ (multifunctioneel)

Alle partijen delen een ‘open’, centraal gelegen

gebied. De volgende functies krijgen in ieder geval een

plek in het gebied:

- _ Een personeelskamer (of plek in een open

gebied) voor het personeel van de scholen en

de kinderopvang.

- Keuken. 0.a. te gebruiken voor onderwijs

Daarnaast is er een grote wens om ook een tribune trap

onderdeel te laten zijn van het centraal gelegen,

muttifunctionele gebied.

> Centrale, multifunctionele ruimte: zie

ook hoofdstuk 3.2

5.3  Uitgangspunten van de Zwaluw vertaald naar ruimte

De uitgangspunten die in de eerste twee paragrafen zijn beschreven zijn vertaald naar een concreet

overzicht van ruimte. Daarbij is rekening gehouden met het kader dat in hoofdstuk 2 is beschreven.

Het overzicht is terug te vinden in de ruimtestaat op de volgende pagina. Deze is voor de

leesbaarheid ook als aparte bijlage bijgevoegd.
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Visie en uitgangspunten van

de Kinderopvang Hof van Twente

kinderopvang Hof van Twente participeert in het Kindcentrum van

Markelo. In dit hoofdstuk is het Programma van Eisen voor de

kinderopvang verder uitgewerkt.

 



 

6 Kinderopvang Hof van Twente

6.1 Groeien doen we samen!

Stichting Kinderopvang Hof van Twente (KOH) is een maatschappelijke non profit organisatie in en

voor de gemeente Hof van Twente met een totaalaanbod van kinderopvangvoorzieningen voor

ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar. De stichting heeft tien vestigingen verspreid over

de gemeente. De organisatie biedt opvang in groepen; kinderdagopvang (inclusief

peuterspeelzaalgroepen) en buitenschoolse opvang.

Doorgaande ontwikkeling van het kind

Vanuit de gedachte dat een kind optimale kansen moet hebben om zich te kunnen ontwikkelen

streeft KOH naar een ononderbroken ontwikkelingstijn. Dat betekent dat de stichting een brede

basisvoorziening nastreeft, waarbij er gezamenlijk met de twee scholen en de gemeente vorm

wordt gegeven aan de ontwikkeling van het Kindcentrum in Markelo.

Aanbod

Vooralsnog wordt uitgegaan van een voorziening voor kinderopvang met een maximale omvang van:

2 kinderdagopvanggroepen (2 x 16 kinderen), waarbij een direct aanliggende speelhal voor eigen

kinderen wenselijk is, 4 dagdelen (ochtenden)1 peutergroep (1 x 16 kinderen), welke gecombineerd

kan worden met de onderbouw BSO groepen (1 x 20 kinderen). Naast de genoemde capaciteit BSO

kinderen is een groeivariant tot een functionele eis van 50 BSO kinderen noodzakelijk, waarbij

gebruikgemaakt kan worden van gemeenschappelijke ruimten in het Kindcentrum, als grote keuken,

handvaardigheidslokaal en speellokaal.

Opvangtijden:

e _ Het kinderdagverblijf: 7:30 - 18:00 uur, met de mogelijkheid van vervroegde opvang van 7.00

uur en verlengde opvang tot 19.00 uur.

° De BSO: na schooltijd tot 18:00 uur, tijdens vakanties 7:30 - 18:00 uur, met de mogelijkheid van

vervroegde opvang van 7.00 uur en verlengde opvang tot 19.00 uur. En tevens tijdens

roostervrije dagen van de scholen.

° Peuterspeelzaal: 8:30 - 11:30 uur.

3 groepsruimten (2 x KDV, 1 x PSZ / BSO OB)

De KOV realiseert in het gebouw nog drie extra groepsruimten. Twee voor de kinderdagopvang en

één voor peuterspeelzaalgroepen (bezetting in de ochtend) gecombineerd met de BSO onderbouw

(bezetting in de middag en in vakanties & schoolvrije dagen gehele dag).

Stamgroep BSO bovenbouw elders in kindcentrum

De stamgroep van de BSO bovenbouw kan nog een plek krijgen op verschillende plekken in het

kindeentrum.

Gezamenlijk keuken in multifunctionele gebied, grenzend aan PSZ/BSO ruimte

Het idee is dat er een ‘open keuken’ onderdeel is van een centraal multifunctioneel gebied. De

keuken zou geschikt moeten kunnen zijn om met kinderen te koken, dagelijks een warme maatijd

te kunnen nuttigen met de kinderen met daarbij ook voldoende opslag voor de maaltijden

(koelkasten) en mogelijkheid om ze warm te kunnen maken in magnetrons maar ook als

ontmoetingsplek voor bijvoorbeeld ouders en/of personeel.
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6.2  Uitgangspunten voor de ruimtelijke organisatie

In het verlengde van de visie heeft de kinderopvang een ruimtelijke organisatie van de opvang voor

ogen. Het onderstaande schema symboliseert die ruimtelijke organisatie. Het is opgebouwd uit een

aantal elementen die de organisatie van de ruimten op hoofdlijnen structureert. Het schema

illustreert geen gebouwvorm, maar maakt de onderlinge relaties tussen activiteiten inzichtelij

ruimtestaat die in de bijlage is opgenomen correspondeert met het onderstaande schema.
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Toelichting:

E

Ê.À

Max. 2 stopelbedjes(4 sloapplekken)in slaapruimte

B

 

Voorkeursindeling

slaapruimte (vanuit

stopelbedjes zicht

‚op muur tbv rust)
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3 groepsruimten (2 x KDV, 1 x PSZ / BSO OB)

De KHVT realiseert in het gebouw vier groepsruimten.

Twee voor de kinderdagopvang en één voor

peuterspeelzaalgroepen (bezetting in de ochtend) en

de BSO onderbouw (bezetting in de middag).

Sanitaire ruimte

De kinderopvangroepen delen een sanitaire ruimte die

tussen de twee groepen ligt. De peuterspeelzaal/BSO

groep heeft een eigen sanitaire ruimte. Vanuit de

groepsruimte is er goed zicht op de sanitaire ruimte en

visa versa.

5 slaapkamers naast (of nabij) de sanitaire ruimte

De slaapkamers voor de kinderopvang zijn toegankelijk

vanuit de sanitaire ruimte.

Maximaal 4 slaapplekken in een slaapkamer

Iedere slaapkamer heeft maximaal 4 slaapplekken, in

de vorm van 2 stapelbedjes. Vanuit een bedje kun je

niet in een ander bedje kijken. Van buiten is er zicht in

de slaapkamers. Bij de afmetingen moet rekening

worden gehouden met het meubilair wat het

kinderdagverblijf nu heeft.
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Afgeschermde

ruimte buiten
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Direct verbonden met buiten

Alle groepsruimten hebben een directe verbinding met

buiten. De buitenruimte is afgeschermd van de overige

buitenruimte.

Keukenblok in groepsruimte

Alle groepsruimten van het KDV hebben een

keukenblok die beschikken over een magnetron,

gootsteen en koelkast. In één van de keukenblokken is

een vaatwasser aanwezig. Daarnaast heeft elke

groepsruimte ook bergruimte voor groepsmateriaal.

Centrale speelhal en eigen afsluitbare entree

Grenzend aan de groepsruimten is een centrale

speelhal waar vanuit de groepsruimten zicht op is. De

ruimte kan gekoppeld zijn aan het entreegebied, maar

is duidelijk gescheiden van de looproutes. Bij de entree

is ook ruimte voor de buggy’s van het KDV. De

kinderopvang heeft een eigen afsluitbare entree. De

entree kan wel in het verlengde liggen van een

gezamenlijke entree van het gebouw.

Was-/droogruimte nabij

De was-/droogruimte moet in de buurt van de

groepsruimten liggen. Leidsters moeten gedurende de

dag tussendoor makkelijk wassen kunnen draaien.

Kantoor nabij groepsleidsters

Kantoorruimte ligt in de eerste plaats nabij de

groepsruimten, zodat er contact is met het personeel.

Als het in het ontwerp zo uitkomt, kunnen kantoren

ook flexibel en multifunctioneel worden gebruikt.
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Girecte

toegong naar

speelplein

Centrale bergruimte elders

De centrale bergruimte mag op een praktische plek in

het gebouw liggen en hoeft niet perse nabij de

groepsruimten te liggen.

Groepsruimte BSO/PSZ & (gezamenlijke) keuken

De groepsruimte BSO OB grenst aan een gezamenlijk

keukenfaciliteit die onderdeel is van het centrale

mutifunctionele bied. De grote ‘open keuken’ is

mutifunctioneel te gebruiken. Denk aan het koken met

kinderen, maar ook aan ontmoetingsplek voor

bijvoorbeeld ouders en/of personeel.

De keuken is een plek waar gekookt en gebakken kan

worden, maar waar tevens maaltijden kunnen worden

opgeslagen, warm gemaakt kunnen worden om

vervolgens samen met de BSO kinderen te kunnen eten.

Er moet ruimte zijn voor tafels om aan te kunnen eten

en tevens is in de keuken voldoende ruimte voor

koelkasten noodzakelijk voor opslag van de maaltijden

en tevens magnetrons om de maaltijden te kunnen

opwarmen.

Receptie met andere delen

BSO maakt gebruik van ruimten in school

De BSO maakt gebruik van andere ruimten in school.

Opties zijn:

e _ Medegebruik van het handvaardigheidslokaal

van de Zwaluw

e _ Medegebruik van de onderwijsruimte van de

Welp

e _ Medegebruik van het speellokaal

Verder is het wenselijk dat er directe toegang is naar

buiten.
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Potentiële maatschappelijke partners

In dit hoofdstuk zijn de wensen van de potentiële

maatschappelijke partners die n deze fase zijn gesproken,

toegelicht. In dialoog met de kernpartners moeten de wensen

worden afgestemd op de nu opgenomen multifunctionele ruimten

in het ruimteprogramma.
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7 Potentiële maatschappelijke partners

Er is gesproken met:

- _ Het consultatiebureau

- _ De bibliotheek

- _ (Kinder)fysiotherapie

Verder is er een algemeen beeld dat er nog meer (kindzorg gerelateerde) partijen interesse zouden

kunnen hebben om op een aantal momenten in de week ruimte te gebruiken. Dit zal voornamelijk

gaan om (grote) spreekkamers tijdens schooltijd (kindzorg) en gebruik van onderwijsruimte (bv

muzieklessen) na schooltijd. Omdat de kernpartners openstaan voor een verdere samenwerking met

dergelijke partijen, willen de kernpartners in deze fase al rekening houden met die potentiële

ruimtevragen.

Ruimtevraag consultatiebureau

Het standaard programma van eisen voor het consultatiebureau bestaat uit een boxenkamer van

40 m? met daaraan gekoppeld 2 spreekkamers van elk 20 m?. Daarnaast wenst het

consultatiebureau parkeermogelijkheid voor 6 kinderwagens/buggy’s. Deze opstelruimten van

ongeveer 6 m: zijn buiten de boxenkamer gesitueerd en kunnen onderdeel uitmaken van een

grotere algemene (hal)ruimte. Het consultatiebureau maakt in het Kindcentrum in Markelo twee

dagdelen in de week gebruik van ruimte. Dat betekent dat de ruimte die zij vragen ook voor andere

doeleinden geschikt moet zijn.

> Op dit moment zien de hoofdgebruikers kansen in het gebruik van de twee grote spreekkamers en

eventueel daaraan gekoppeld een 0,5 speellokaal of de personeelsruimte of een peutergroep van de

KOV. In dialoog moet dit nog verder vorm krijgen.

Ruimtevraag bibliotheek

De scholen en de kinderopvang hebben nog geen besluit genomen of het voorstel wat de bibliotheek

heeft gedaan, namelijk het implementeren van de concepten ‘Bibliotheek op school’ en ‘Boekstart’,

een verrijking van het Kindcentrum is. Ook gelet op de kosten die eraan verbonden zijn. Gesprekken

hierover moeten nog worden gevoerd. Desalniettemn zien de partijen dat de ruimtevraag van 50 m?

op te lossen is in de multifunctionele ruimte. Daarbij wordt gedacht aan een creatieve inrichting,

waarbij kastenwanden en scheidingsmuren slim zijn gecombineerd.

Ruimtevraag fysiotherapeut

De fysiotherapeut waarmee is gesproken heeft aangegeven een spreekkamer nodig te hebben en

een oefenruimte. Soortgelijke ruimtevragen denkt de school ook van andere zorggerelateerde

partijen te verwachten die er in potentie aanwezig zijn. Het speellokaal kan goed als oefenruimte

dienen. Daaraan gekoppeld willen de partijen een aantal flexibele spreekkamers realiseren.

Omdat in het ruimteprogramma van de kernpartners geen ruimte is vrij te maken voor

voldoende grote spreekkamers die hierboven zijn genoemd, willen de partijen deze twee

spreekkamers van 20 m? als extra ruimte aan het ruimteprogramma toevoegen. De partijen

delen dan gezamenlijk het risico van de exploitatie.
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Buitenruimte

In dit hoofdstuk zijn kort de kaders t.a.v. de buitenruimte

beschreven.

 



 

8 Buitenruimte

Alle partijen hebben aangegeven dat ze de buitenruimte aan hun onderwijs willen kunnen koppelen.

Dat geldt voor de buitenruimte op de begane grond, maar ook voor dakterrassen. Deze wensen zijn

terug te vinden in de toelichting op de verschillende organigrammen die zijn gemaakt voor de

verschillende gebruikers.

Daarnaast zien partijen veel mogelijkheden in het gezamenlijk gebruik van de buitenruimte. De

scholen hebben inmiddels de nodige ideeën geopperd. Uitgangspunt is dat er aan de buitenruimte

gezamenlijk invulling wordt gegeven. Dat gaat over de inrichting tijdens de ontwikkelfase, maar ook

over het gezamenlijk gebruik en onderhoud daarna.

e Gezamenlijk wordt de inrichting van de buitenruimte bepaald. In het proces zouden

leerlingen van beide scholen kunnen worden betrokken. In de bijlage is al een beeldimpressie

opgenomen van de eerste wensen ten aanzien van de inrichting en een beknopt overzicht met

aandachtspunten ten aanzien van de veiligheid die in de omgeving wordt gewenst. Ten

aanzien van de inrichting is het vertrekpunt dat er voldoende speelruimte is, dat

sporten/bewegen wordt gestimuleerd, dat er variatie is en dat er aandacht is voor het

‘ontdekken’. Onderdelen zijn een uitdagende schooltuin en verschillende speeltoestellen.

e Beide scholen zorgen dat de buitenruimte ook onderhouden wordt. Daarbij zijn er ideeën om

het onderwijs daarin te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een moestuin door

leerlingen.

e De indeling en inrichting van het terrein zijn zodanig dat de onbebouwde delen zo optimaal

mogelijk zijn in te zetten als speelruimte. Fietsenstalling en bergruimten worden ingepast,

zodat dit zo weinig mogelijk ten koste gaat van de beschikbare buiten(speel)ruimte

(bijvoorbeeld een natuurlijke inpassing in de vorm van een fietsenheuvel, berging i.c.m.

glijbaan).

e Er is de ambitie om gelijktijdig op het plein te spelen, bijvoorbeeld de onderbouw en

bovenbouw samen of peuterspeelzaalkinderen en kleuters. Hierdoor kunnen collega's,

leerlingen en kinderen elkaar ontmoeten en wordt er gestuurd op onderling contact dat

verdere samenwerking stimuleert.

e Er kunnen buiten gezamenlijke (sport)activiteiten worden georganiseerd. Om te beginnen

wordt er gedacht aan de Koningsspelen.

e Beide scholen zorgen er samen met de gemeente voor dat de schoolomgeving veilig is.

Enerzijds om in de ontwerpfase aandacht te hebben voor de veiligheidsaspecten. Anderzijds

om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en centraal verkeersouders en een

verkeerscommissie aan te stellen.

e Tenslotte moeten er in de buitenruimte diverse speelobjecten worden geplaatst. Ook dat

moet in onderling overleg een invulling krijgen.

De wensen en ambities die vooralsnog zijn omschreven laten zich nog niet vertalen naar een

concreet voorstel voor de inrichting van de buitenruimte. Afhankelijk van de eisen t.a.v. de locatie

wordt pas duidelijk hoe de ambities en wensen zich laten vertalen naar concrete kansen en

mogelijkheden.

Ruimtebehoefte

Er wordt rekening gehouden met de ruimtebehoefte die in onderstaande tabel is omschreven. De

tabel geeft de minimale behoefte op hoofdlijnen weer.
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w Buitenruimte
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Toekomstwaarde en Flexibiliteit

 



 

9 _ Toekomstwaarde en Flexibiliteit

Een uitdaging voor de architect en de gebruikers bij het ontwerpen van het gebouw is, dat men niet

alles al in de ontwerpfase vastlegt voor de toekomst, maar dat het ontwerp nog voldoende

keuzemogelijkheden over laat voor het toekomstig gebruik: “Design for Change”.

De toekomstbestendigheid en flexibiliteit van een gebouw worden namelijk voor een groot deel

bepaald in de ontwerpfase. Om een zo toekomstbestendig mogelijk gebouw te creëren,

onderscheidt ICSadviseurs een viertal concepten in een gebouwontwerp, namelijk:

1. Ruimtelijk/constructief concept (levensduur > 40 jaren);

2. Installatietechnisch/facilitair concept* (levensduur 15 - 20 jaren);

3. Indelingsconcept, uitwisseling ruimten i.v.m. groei/krimp“* _ (levensduur 5 - 7 jaren);

4.  Inrichtingconcept (dagelijks te wijzigen).

* De mogelijkheden van duurzaamheid en het gebruik van alternatieve energiebronnen worden hierbij meegenomen

** naast verandering van indelingsconcept bij onderwijskundige veranderingen tevens rekening houden met

mogelijkheid voor inteme uitwisseling van ruimten tussen beide scholen bij groei/krimp, omvang circa 2-3 lokalen

7 100-160 m? nvo

Bij zowel het ruimtelijk/constructief concept (1) als het installatietechnisch en facilitaire concept

(2), zijn de aanpassingen na de ingebruikname zeer kostbaar en lastig tot niet uitvoerbaar. Daarom

dient bij het ontwerp van deze twee concepten te worden gestreefd naar aanpasbaarheid op de

lange termijn om een dynamisch en toekomstbestendig gebouw te creëren. Voorbeelden van

ontwerpaspecten die deze lange termijn aanpasbaarheid vergroten, zijn:

e Zodanige situering op locatie, gebouwvorm en constructie dat uitbreiding of aanbouw in de

toekomst mogelijk is, rekening houdend met het onderwijs- of dienstverleningsconcept,

zonder dat dit ten koste gaat van de benodigde buitenspeelruimte. De KOV heeft een wens

om in de toekomst uit te kunnen breiden. Hier moet dus rekening mee worden gehouden.

e Gebouw is opgedeeld in verschillende afzonderlijk te gebruiken compartimenten, waarbij -

naast de brandveiligheid en bedrijfshulpverlening - ook de klimaatinstallatie, verlichting,

toegangscontrolesysteem et cetera per compartiment regelbaar zijn en sanitaire- en

schoonmaakvoorzieningen en lift per compartiment te gebruiken zijn. Dit bevordert het

medegebruik door externe huurders (ook op avonden of n de weekenden). In het ontwerp

betreffen dat met name de semi- en multifunctioneel benoemde ruimten.

Bij het ontwerpen van het indelingsconcept (3) en het inrichtingsconcept (4) dient juist te worden

gestreefd naar flexibiliteit op de korte(re) termijn. In deze twee concepten moeten aanpassingen

na ingebruikname eenvoudig, met minimale kosten en minimale overlast voor de gebruikers, zijn te

realiseren. Voorbeelden van ontwerpaspecten die deze korte termijn flexibiliteit vergroten, zijn:

° _ Grote variatie aan verschillende ruimten.

e Vaste, niet-flexibele voorzieningen en ruimten bundelen in de indeling tot

“voorzieningenkern” in het ontwerp.

e Verschillende multifunctionele ruimten opnemen, waarin uiteenlopende activiteiten zijn uit

te voeren door de vele mogelijkheden en faciliteiten die deze ruimten bieden.

e Geen dragende binnenwanden, maar (geluidsdempende) systeemwanden en zo mogelijk in

bepaalde ruimten ook schuifwanden.

° Eenheid in plafond- en wandafwerking en vloerbedekking.
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Bijlage

* _ Resultaten werkgroep buitenterrein en uitstraling

°  Ruimtestaten

* Indicatief rooster speellokaal
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Bijlagen

(separaat bijgevoegd)
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