
Op 9 mei mochten we 40 belangstellenden begroeten in onze aula 

voor een informatiebijeenkomsten over de nieuwbouw van het Cam-

breur College. René Hermans gaf in zijn presentatie aan, wat de hui-

dige stand van zaken is en benadrukte enkele keren dat we graag 

een goede buur zijn en transparant willen zijn in de stappen die we 

zetten. De mening van onze buren is hierbij zeker wezenlijk. 

 

Diverse bezoekers geven aan dat ze heel blij zijn om in dit vroege 

stadium al betrokken en geïnformeerd te worden. 

 

Onze buren hebben een aantal aandachtspunten: 

Blijft de nieuwbouw voldoende ver van de bewoning rechts en links 

van het gebouw? 

Blijven de sportvelden gehandhaafd? 

Is er voldoende groen voor de school? 

Hoe hoog wordt het gebouw? 

Waar komt de hoofdingang? 

Blijft de ingang aan de voorkant, zodat de overlast van leerlingen-

stromen achter de school niet ontstaat? 

Wanneer wordt het semi-permanente gebouw rechts naast de school 

afgebroken? 

Hoe wordt het bouwverkeer langs de huidige verkeersstroken geleid? 

Hoe lang gaat de bouw duren? 

 

Veel vragen kunnen op dit moment nog niet beantwoord worden. Wel 

kunnen we aangeven, dat de sportvelden blijven, dat de nieuwbouw 

op de plaats van het schoolplein gepland is en dat ook wij graag een 

transparant gebouw in het groen willen hebben. 

 

Alle zorgpunten nemen we mee en brengen we tijdens een volgende 

bijeenkomst terug, waar dat kan met antwoorden. 

Voor de zomervakantie komt er nog een nieuwsbrief uit. Op dat mo-

ment is het plan van eisen klaar en kunnen we een architect gaan 

zoeken. Bij de ontwerpen die de architecten ons voorleggen zijn ook 

onze buren weer welkom. 

 

Twee bezoekers wijzen ons op de bijzondere aspecten van ons jaren-

zestiggebouw. Het zou mooi zijn als we de mozaïeken van Marius de 

Leeuw bijvoorbeeld ook in het nieuwe gebouw een plek kunnen ge-

ven.  

 

We kijken terug op een plezierige bijeenkomst met voor een deel al 

bekende gezichten. Het is immers niet de eerste keer dat onze buren 

welkom waren op het Cambreur College. 

 

 

Eerste bureninformatieavond  

Nieuwbouw voor het Cambreur College 

IN DE STEIGERS 

 mei 2017,  nr. 3 



Ontwikkelgroep 

Onder leiding van Linda Kröse en Michel Drenth van HEVO is de 

ontwikkelgroep inmiddels in twee workshops bij elkaar geweest. 

Indringend wordt er gevraagd naar de manier waarop wij onderwijs 

willen geven, naar de indeling van het gebouw, naar de plek van 

de aula, naar de plaats waar leerlingen en medewerkers en gasten 

binnenkomen. Er wordt stevig gediscussieerd, waarbij de twee 

leerlingen Amber en Stijn duidelijk hun mening laten horen. De 

deelnemers weten dat ze hun team of hun sectie vertegenwoordi-

gen en zoeken tussen de workshops door naar mogelijkheden om 

feedback te krijgen en ideeën te delen. 

Voor de grote vakantie volgen nog twee workshops. 

 

Scholenbezoek 

Om een wat ruimere blik te krijgen bezoeken we op vrijdag 2 juni 

met een groot gezelschap in twee busjes van Van der Wou een 

drietal scholen: Het 2de IJburg College in Amsterdam, het Me-

lanchthon in Bergschenhoek en Calvijn Groene Hart in Barendrecht. 

De technische mensen kijken met name naar vloerbedekking, 

wandbekleding, klimaatbeheersing, zonwering, ICT-zaken. De do-

centen naar lokaalindeling, werkruimtes en spreekkamers. De 

groep ligt tamelijk op een lijn: 

veel licht, een mooie uitstraling, transparante, ruime lokalen en 

het gebruik van mooi, duurzaam materiaal heeft de voorkeur. Maar 

niet alleen ontstaan er concretere ideeën over het gebouw, ook 

doen we ideeën op over onderwijs. In de busjes terug wordt dus 

druk gediscussieerd en worden aantekeningen gemaakt om toch 

vooral niets te vergeten. 

 

Tijdens de volgende workshop worden de ervaringen concreet  

omgezet in elementen die terugkomen in ons plan van eisen. 

 

 

 

De volgende IN DE STEIGERS verschijnt net voor de zomervakantie. 

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij René Hermans. 

tel: 06-42082903 

 
 
 
 


