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Voorwoord
In december 2016 heeft de Gemeenteraad Zeewolde groen licht gegeven
en is de voorbereiding gestart van de verbouwplannen van RSG Levant.
Er is budget beschikbaar om het gebouw letterlijk en figuurlijk op te
frissen. Bij de start van het schooljaar 2018-2019 hebben we, als alles
volgens plan verloopt, in Zeewolde een schoolgebouw dat voldoet aan de
vragen en eisen die modern onderwijs ons stelt.
Tijdens het bouwproces zullen wij regelmatig een bouwbulletin
uitbrengen om u op de hoogte te houden.

Inhuizing Oriënt
In het schoolgebouw van RSG Levant wordt met ingang van schooljaar
2017-2018 de Oriënt gehuisvest. Vanuit één schoolgebouw zal de RSG
en de Oriënt ieder hun eigen richting gaan aanbieden. De RSG biedt de
richtingen vmbo-tl onder- en bovenbouw, havo onderbouw en (t)vwo
onderbouw. Na 3 jaar vervolgen de havo- en (t)vwo-leerlingen hun
opleiding bij RSG Slingerbos in Harderwijk. De Oriënt biedt leerlingen
onderbouw basis- en kaderberoepsgericht onderwijs.
Zowel het bestuur van de RSG als het bestuur van de Oriënt erkennen
het belang van duurzaam
onderwijs in Zeewolde. Door
deze inhuizing kan
efficiënter en intensiever
worden samengewerkt,
zodat er in de eigen
woonplaats breed en duurzaam onderwijs kan worden
geboden aan alle leerlingen
uit Zeewolde.
Proces
Het bouwproces is een samenwerking tussen RSG Slingerbos | Levant
en Landstede. Beide partijen zijn dan ook vertegenwoordigd in de
stuurgroep. De stuurgroep laat zich adviseren door diverse werkgroepen waaraan in ieder geval mw. M. Compagner (directeur RSG
Levant) en mw. A. Leeuwenburgh (projectleider) deelnemen. Zodra een
Voorlopig Ontwerp (VO)
klaar is, wordt in augustus
2017 met een definitieve
projectgroep gestart
bestaande uit mw. M.
Compagner, mw. A.
Leeuwenburgh en diverse
collega’s uit de verschillende geledingen
binnen de school.
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Tijdbalk:
2015: voortraject door CvB
met Gemeente, Landstede
2016, december: akkoord
Gemeente
2017:
Januari: 3 bijeenkomsten
werkgroep 1 met als doel
advisering t.a.v. PvE
Februari: scholen bekijken
en gesprekken met secties
Maart: PvE naar stuurgroep
April/mei: selectie architect
door werkgroep 2
Juni: 3 bijeenkomsten
werkgroep 3, eerste ideeën
architect toetsen aan PvE
Augustus: eerste ontwerp
van architect
Augustus-september: ontwerp verder uitwerken naar
Definitief Ontwerp (DO)
Oktober: bestektekeningen
November: aanbesteding
December: start verbouw
2018, augustus: gereed

Plan van Eisen
Werkgroep 1 heeft in drie sessies onder leiding van Penta Rho
gewerkt aan een Plan van Eisen (PvE). Kernwoorden uit het PvE
zijn: uitdagende en inspirerende leer- en werkomgeving, flexibiliteit
van ruimten, persoonlijkheid in de school, kleinschaligheid, overzichtelijk, licht, modern, natuurlijke materialen, uniek, vriendelijk en
uitnodigende buitenruimte.
Er is gesproken over instructielokalen van diverse afmetingen,
leerpleinen, een technologieruimte, atelier, plaats van het
muzieklokaal, de functie van de aula, olc, ‘geen punt’-ruimte,
spreekruimten, werkplekken en pauzeplekken personeel en staf.
Daarnaast zijn knelpunten als de uitstraling, de buitenruimte, de
entree, de aula en toiletten aan de orde geweest.
Er zijn diverse ordeningsprincipes besproken. Drie principes zijn uitgediept, te weten: (1) ordening op secties/vakken,
(2) ordening op leerjaren en (3) ordening op afdeling (mavo/havo/vwo). De stuurgroep
en de directie zijn van mening dat een ordening op leerjaren goed past bij een
toekomstvisie waarbij het leerproces centraal staat, er gestuurd wordt op meer
eigenaarschap en het maken van keuzes. De opvatting is dat domeinen bijdragen aan
veiligheid en kleinschaligheid binnen de school, een van de uitgangspunten van het PvE.
Tussen de domeinen is variatie mogelijk qua indeling en gebruik, passend bij het leerjaar.
De architect krijgt de opdracht de ruimtes zo flexibel mogelijk te maken, zodat het
gebouw geen enkele belemmering is voor een veranderende visie op leren.
Architectenselectie
Vijf architecten hebben het PvE ontvangen en aan de hand daarvan ingeschreven op het project. Ze hebben zich op
20 april jl. gepresenteerd. Werkgroep 2 is door middel van een puntensysteem uitgekomen bij de heer J. Nieskens van
architectenbureau SP architecten.
Van Plan van Eisen naar Voorlopig Ontwerp
Werkgroep 3 heeft samen met de architect gekeken naar wat de tekst uit het PvE kan betekenen in beelden. De
architect heeft verdiepende vragen gesteld en enkele voorstellen wat betreft domeinen gedeeld. Begin juli start de
architect met het tekenen van een Voorlopig Ontwerp.

Hoe nu verder?
In augustus gaat de projectgroep het Voorlopig Ontwerp (VO) verder uitdiepen tot uiteindelijk een Definitief Ontwerp
(DO). Er zullen openbare bouwvergaderingen belegd worden waarbij medewerkers van de RSG kunnen meedenken
over het voorlopig ontwerp.
Daarnaast wordt met elkaar gewerkt aan een toekomstvisie op leren en hoe het nieuwe gebouw daarbij kan helpen.
Kortom, zowel in bakstenen als in onderwijs wordt samen gebouwd aan een prachtige school en mooi onderwijs in
Zeewolde!
Tot slot
Voor evt. vragen over het bouwproces, de inhuizing van de Oriënt etc. kunt u contact opnemen met mw. M.
Compagner (m.compagner@rsgsl.nl) of mw. A. Leeuwenburgh (a.leeuwenburgh@rsgsl.nl).
Met vriendelijke groet,
namens de stuurgroep en werkgroepen
mw. A. Leeuwenburgh (projectleider) en mw. M. Compagner (directeur RSG Levant)
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