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Nieuwbouw voor het Cambreur College
Ambitie nieuwbouw Cambreur College
Maatschappelijke functie
Het Cambreur College is sinds zijn oprichting altijd al een
brede scholengemeenschap geweest midden in de Dongense gemeenschap. De school voorziet niet alleen in de onderwijskundige
behoeften van veel kinderen in de regio, maar vervult een belangrijke rol in het dorpsleven op het vlak van ontmoeting, activiteit en sport. Het ‘Cambreur’ voelt zich verweven met de
omgeving en is niet weg te denken uit het Dongense.
Met het nieuwe
schoolgebouw wordt op deze traditie voortgebouwd. Het toekomstige Cambreur College behoudt en versterkt
zijn maatschappelijke functie voor de gemeenschap. Denk aan facilitering van vergaderingen, innige samenwerking met de basisscholen, ruimte voor events van lokale kunstenaars en ondernemers en de mogelijkheid voor sportverenigingen om ’s avonds gebruik te maken van de sportzalen. Iedereen in Dongen mag zich
verbonden voelen met de nieuwe school.
Uitstraling
Van binnen krijgt het gebouw een open, licht en transparant karakter. Glaspartijen, brede gangen en een grote, open aula dragen bij aan een frisse, gezonde school waar je graag bent. Tegelijkertijd zal het gebouw een nette, huiselijke sfeer uitstralen met diverse ruimtes waar je kleinschalig kunt werken en
elkaar kunt ontmoeten. Tevens is gekozen voor flexibiliteit en
multifunctionaliteit. De nieuwe school wordt dusdanig gebouwd
dat het aanpasbaar is aan de onderwijskundige behoeften van de
tijdgeest. In feite moet het mogelijk zijn om in de toekomst de
indeling van lokalen en gangen voor een deel te wijzigen. Verschillende ruimtes moeten multifunctioneel inzetbaar zijn. In
het bijzonder valt hierbij te denken aan een collegezaal die
ook geschikt is voor onder meer presentaties, vergaderingen en
informatiebijeenkomsten. Ook de aula zal multifunctioneel zijn.
Niet alleen als fijne plek om pauze en vrije tijd door te brengen, maar die tevens uitnodigt om huiswerk te maken en een afsluitbaar gedeelte heeft dat ruimte biedt voor opvoeringen en
evenementen.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. We bouwen een Bijna
Energie Neutraal Gebouw. Ook zal er bij voorkeur gewerkt worden
met duurzame materialen die fris en strak blijven ogen. Deze
ambitie komt tevens tot uitdrukking in het terrein. Hier komt
ruimte voor groen met inpassing van water. Een gezonde omgeving
waar gewandeld en verpoosd kan worden. We willen graag dat de
aula ‘uitloopt’ naar buiten toe, zodat buiten en binnen een logisch geheel vormen.

De nieuwe school mag herinneren aan de rijke cultuurhistorische traditie die Dongen kent. Verwijzingen naar het beroemde leerlooierijverleden, het sterke verenigingsleven en
de eeuwenlange traditie van katholiek onderwijs mogen tot
uitdrukking komen in en om het gebouw. Er valt zelfs te
denken aan een gebouw op een kleine verhoging, verwijzend
naar de natuurlijke zandrug vanwaar Dongen destijds is begonnen als nederzetting.
Onderwijs
Het onderwijs van het Cambreur College sluit aan bij de
wens tot verticalisering. Er komen drie onderscheiden afdelingen voor respectievelijk mavo, havo en vwo, waarbij de
havo en het vwo onderling wat sterker verbonden zijn door
korte looplijnen. Zogenaamde ‘overlooplokalen’ schakelen de
afdelingen aan elkaar en de centraal gelegen multifunctionele aula vormt het kloppend hart van de school.
Vanzelfsprekend zal ook de nieuwe school kwaliteitsonderwijs leveren. In overeenstemming met de eisen van de 21 e
eeuw wordt het gebouw voorzien van klaslokalen van verschillende afmetingen en van werkplekken waar in variërende groepsgrootten gewerkt en geleerd kan worden. Iedere afdeling krijgt enkele lokalen die te schakelen zijn. Hiermee
wordt de mogelijkheid gecreëerd om vakoverstijgende projecten aan te bieden. ICT, Kunst en Science nemen een
‘status aparte’ in binnen het gebouw. Gedrieën zijn het
vakken die in de toekomst steeds meer raakvlak gaan krijgen. Ze mogen dan ook een bijzondere uitstraling hebben en
moeten voor leerlingen goed bereikbaar zijn vanuit de aula
en de drie afdelingen.
Onze ambitie waarborgt dat het nieuwe Cambreur College een
levendige school wordt waar leerlingen zich thuis voelen,
waar ze met plezier werken aan hun ’21st-century-skills’ en
waar ze ook graag na schooltijd verblijven.
Een school
midden in de Dongense gemeenschap. Een duurzaam gebouw dat
een open, huiselijke sfeer ademt. Een plek die herinnert
aan het rijke verleden en waar de Dongenaar van nu trots op
kan zijn.

