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CB De Brug, school voor ontmoeting & ontwikkeling
Een nieuwe basisschool voor Waspik, die geborgenheid en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor kinderen van 2 tot ca.
12 jaar. Gedurende deze belangrijke periode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.
Voor kinderen is de basisschool de eerste echte kennismaking met de maatschappij, de grote buitenwereld. Zij hebben
een eigen, veilige plek nodig (hun groepsruimte), een uitdagende omgeving, een ontmoetingsplek en een herkenbaar,
karakteristiek gebouw. Ogenschijnlijk is er voor het gewenste programma te weinig ruimte beschikbaar op het perceel,
maar door de fietsenstalling half verdiept aan te leggen is er voor het schoolplein aanzienlijk meer ruimte beschikbaar
en ontstaat er een spel van half verspringende verdiepingen, die zowel binnen als buiten bijdragen aan de karakteristieke, herkenbare verschijningsvorm van de school. De verschillende leeftijdsgroepen krijgen hun eigen plek, met als
centrale ruimte de aula, gekoppeld aan de hoofdingang van de school.
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INPASSING & ONTSLUITING
Door de bouwhoogte oplopend -in een verhoogd bouwdeel naar twee bouwlagen- te realiseren ontstaat een
mooi oppervlak van ruim 550m² aan buitenspeelruimte. De uitlopers van de groene verbindingszone zijn
hier niet in opgenomen. Genoeg ruimte om invulling te geven aan een schoolhof, met een inrichting waarin
pedagogische ontwikkeling en het voorkomen van pestgedrag centraal staat.

Buitenvoorstelling
Het podium in de aula met tweezijdige oriëntatie, biedt de mogelijkheid
voor buitenoptredens en buitenbioscoop.

variantenstudie

Een afwisselend open en gesloten gevelbeeld maakt de achterliggende functies
inzichtelijk, en vormt zo een leesbaar gebouw vol ruimtelijke beleving.

variantenstudie

Schoolgebouw

ONTMOETING & ONTWIKKELING
De aula vormt de ruimtelijke centrale spil, waar omheen de overige ruimtes zijn gesitueerd.. De Aula als
plek voor ontmoeting & ontwikkeling. Aan de zijde van het schoolhof bevindt zich het podium, dat tweezijdig gericht is. Hierdoor ontstaat ruimte voor binnen-voorstellingen én buiten-voorstellingen met de toeschouwers op het schoolhof.

Ruimte voor verbinding
Luifel als onderdeel van de duurzame A-B-C-D methode.

De aula als binnenschoolplein, geschikt voor voorstellingen, ontmoeten en leren.

De onderwijzerslounge
Een plek voor rust, maar met overzicht.

Energie van de zon
De zon als natuurlijke energiebron is ook terug te zien in de
zonnecollectoren op het dak.

A-B-C-D Methode
Het frisse scholen principe , natuurlijke ventilatie, natuurlijk
daglichtinval en warmteaccumulatie vormen de kernwaarden
waarop het schoolgebouw is ontworpen. Een gebouw waarin het
energieverbruik op slimme manier wordt beperkt en het leven
met de natuur én maximale comfort centraal staat. Uitgangspunt
hiervoor is de A-B-C-D methode.

Toekomstgericht
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Speelplaats
De groene loper als toegevoegde waarde voor het speelplein.

De verdiepte fietsenstalling heeft een netto vloeroppervlak van 170m², en biedt daarmee voldoende ruimte
om bijvoorbeeld twee extra groepslokalen of andere verblijfsruimtes te realiseren. Mede gezien de goede
toegankelijkheid en de degelijkheid waarmee gebouwd wordt zal het gebouw uitermate geschikt zijn als
schoolgebouw, en indien de behoefte wijzigt, ook prima kunnen worden gebruikt als dokterspraktijk c.q.
verzorgingshuis of bedrijfspand.

Isometrie
De verspringende niveaus rond de aula geven het geheel een
speels karakter en doorbreekt de eenvormigheid.

Begane grond

Verdieping

CBS

DE BRUG +

Kelder en verdiepte fietsenstalling

