
Plan van eisen 
Net voor de zomervakantie zijn de gesprekken m.b.t. het 
Plan van Eisen voor onze nieuwe school afgerond, in de va-
kantie is het op papier gezet en na twee correctierondes 
aangeboden aan het bestuur. Financieel bleken niet alle 
plannen te realiseren. Toch zijn we niet ontevreden. Zelf 
hadden we de optie opengehouden om de twee, vrij nieuwe 
gymzalen aan de rechterkant van het gebouw te renoveren en 
op te nemen in het nieuwe plan. Dit levert zoals het er nu 
naar uitziet voldoende financiële ruimte om al onze andere 
plannen te kunnen realiseren. 
Dinsdag 7 november is het plan besproken op het gemeente-
huis en ook daar is met instemming gereageerd. Deze week 
hebben Eugène Bernard en Yvonne Kops van de Raad van Be-
stuur OMO en Hans van Dijk, directeur van Bureau OMO, van 
het bestuur van OMO, hun handtekening gezet. Op 1 december 
start de zoektocht naar een architect. 
 
Onze wensen 
Het nieuwe gebouw moet passen bij de gemeente Dongen. Er 
komt één ingang voor leerlingen, medewerkers en gasten. 
Het gebouw komt verder van de straatkant af te liggen, het 
schoolplein is daardoor deels voor het gebouw gepland. De 
school wordt opgedeeld in drie afdelingen met ieder een 
eigen open leercentrum waar leerlingen kunnen werken. De 
lokalen zijn wat groter dan de huidige, waarbij enkele lo-
kalen geschakeld kunnen worden, zodat een flexibele inzet 
mogelijk is. Er komt een kunstplein, een ict-plein en een 
bètaplein voor alle leerlingen. Er wordt ook een gemeen-
schappelijke aula gerealiseerd als hart van de school. 
Voor presentaties, lezingen en lessen aan grotere groepen 
staat een auditorium op ons verlanglijstje.  
Het sportveld blijft in zijn huidige vorm behouden, er 
wordt een gymzaal  nieuw gebouwd waar alle Cambreurleer-
lingen gebruik van gaan maken. 
Hoe een architect onze wensen omzet in een concreet ge-
bouw, daar zijn ook wij heel nieuwsgierig naar. 
 
Architectenkeuze 
Projectbureau HEVO heeft ons bij het schrijven van het 
Plan van Eisen op heldere en doeltreffende wijze begeleid. 
Daarom heeft de stuurgroep HEVO ook de vervolgopdracht ge-
geven om ons te helpen bij de architectenkeuze. 
Het project wordt Europees aanbesteed. HEVO zal op basis 
van een aantal criteria een eerste selectie maken. Daarna 
komt de ontwikkelgroep weer in beeld. Alle deelnemers - 
docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen -  
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mogen een introducee uitnodigen. Met de ontwikkelgroep 
aangevuld met introducees, in totaal dus rond de 35 
deelnemers, bestuderen we de plannen van de vijf archi-
tecten en selecteren er twee. Deze bereiden een presen-
tatie voor die een goed beeld moet geven van het nieuwe 
gebouw dat zij in gedachten hebben. Alle belangstellen-
den mogen vervolgens deze twee presentaties bijwonen en 
hierop hun reactie geven. Met alle belangstellenden be-
doelen we leden van het Cambreurteam, leerlingen, ou-
ders, buren, medewerkers van de gemeente Dongen en col-
lega's uit het basisonderwijs. Het nieuwe Cambreur Col-
lege is immers een school van en voor Dongen. 


