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Nieuwbouw voor het Cambreur College
Zoals beloofd krijgen onze lezers nog voor de start van de zomervakantie een nieuwsbrief toegestuurd.
Inmiddels hebben we de vier bijeenkomsten met de medewerkers van HEVO volgens planning gehad, maar bleken we nog
een vijfde vergadering nodig te hebben. De basis voor het Plan
van Eisen is nu gelegd. Het plan wordt de komende weken uitgewerkt en in september aan het bestuur van OMO gepresenteerd.
Wat voor een school hebben we voor ogen?
We willen een school bouwen voor Dongen, midden in de Dongense gemeenschap die hier past. Het gebouw biedt ruimte
aan 1000 leerlingen, maar moet door zijn opbouw kleinschalig
werken voor de drie afdelingen mavo, havo en vwo. De kunstvakken, de ict-vakken en de bètavakken worden centraal gesitueerd in een kunstplein, een ict-plein en een scienceplein. De
gemeenschappelijke aula is het hart van de school. De lokalen
zijn ruim en daarnaast hebben we de mogelijkheid om in kleine groepen te werken op daarvoor bestemde plekken in de
school. De ict-voorzieningen moeten tiptop in orde zijn, zodat
we onze leerlingen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst. De inrichting is ten dele flexibel: we kunnen immers
niet voorspellen hoe het onderwijs er over dertig jaar uitziet,
dus moeten we het gebouw kunnen aanpassen aan mogelijk
nieuwe ontwikkelingen.
We kiezen voor een gemeenschappelijke hoofdingang voor
teamleden, leerlingen en gasten. De school moet een moderne, strakke uitstraling hebben. Mooie voorbeelden hebben we
op diverse plekken in Nederland gezien. Het gebouw is transparant en licht, een gebouw waar het goed toeven en goed
werken is. We kiezen voor een stilteruimte, waar leerlingen
kunnen werken en eventueel toetsen kunnen maken, maar ook
voor leerlingenwerkruimtes waar groepswerk gedaan kan worden.
Het wordt een bijna energieneutraal gebouw. Met de gemeente
wordt nadrukkelijk gekeken naar de verkeersstromen, waarbij
de stroom fietsers en het autoverkeer zoveel mogelijk gescheiden moeten worden om de veiligheid en de doorstroom te bevorderen.

We zien een school voor ons in een groene omgeving, zowel
aan de voor- als aan de achterkant. We willen de buitenruimte zo inrichten dat deze uitnodigt om inderdaad in pauzes
naar buiten te gaan en te bewegen.
Delen van het gebouw moeten gebruikt kunnen worden door
Dongen, zoals dit ook in het huidige pand mogelijk is. Een
auditorium bijvoorbeeld staat ook op ons wensenlijstje. Voor
colleges, maar ook voor informatiebijeenkomsten uitstekend
te gebruiken.
Of dit alles binnen het budget te realiseren is, gaan we zien.
Onze ambitie hebben we in ieder geval duidelijk neergelegd.
We zijn nu al zo nieuwsgierig hoe een architect dit in een
ontwerp samen gaat brengen. We moeten nog een behoorlijk
aantal maanden geduld hebben …
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