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Naar aanleiding van Visie deel 1 van de gemeenschappelijke ruimte van de 3 scholen,
 de Ontmoetingsruimte en mediatheek, is gebleken dat de totaalprijs van het 
vloerontwerp ‘zebra’ boven het gereserveerde bedrag uitkomt. Er zullen enkele 
beslissingen genomen moeten worden, om het huidige bedrag lager te krijgen. Wij 
zullen hier enkele aanbevelingen doen:

1. Er wordt overwogen het ganggedeelte niet te betrekken in de nieuwe vloer. De gang 
is echter erg donker en behoort in de toekomst duidelijk bij de nieuwe Ontmoetings-
ruimte. Door ervoor te kiezen de vloerbedekking gang toch ook te vernieuwen, wordt 
de toevoeging meer 1 geheel, en sluit het beter aan op de bestaande ruimtes. Een 
kostenbesparend aspect zou kunnen zijn, de (gele) zebra strepen niet in de gang toe 
te passen. Er zal dan een egaal oranje linoleum komen te liggen, dezelfde die als 
ondergrond van de Ontmoetingsruimte komt (Kyoto 3126). Hiervoor hebben wij een 
offerte aangevraagd bij Schuyt bv.
>>Een prijsindicatie van wat de gang  zonder gele strepen kost?
>>Schuijt b.v.: Als wij de 3 strepen met kenmerk a in de lange gang te laten vervallen is een minderprijs € 70,00 incl. btw omdat het geen materiaalverschil 
maat scheelt alleen in tijd.

2. De huidige groene sportvloer is iets hoger gelegen dan de rest van de vloerdelen (materiaaldikte). Het is niet wenselijk om een overgangsstrip van 7mm 
hoogte zo midden in de ruimte te hebben. Vandaar dat de pulastic groene vloer niet wordt doorgezet in de Ontmoetingsruimte, zodat het hoogteverschil wordt 
verlegd naar de doorgang/drempel  van de Ontmoetingsruimte naar de Mediatheek. Echter, de doorzetting van de groene vloer in de Ontmoetingsruimte maakt 
de ruimte in totaal meer 1 geheel. Wanneer er voor wordt gekozen niet de bestaande vloer af te ‘ronden’, wordt geadviseerd om met een nieuw materiaal toch 
een halve cirkel in de ruimte te leggen, vanwege de onderlinge relatie van de ruimtes. 
>>Hoeveel zou de meerprijs (op de bestaande offerte)  zijn als de sportvloer er tot de scheidingswand wordt uitgehaald en met marmoleum gestoffeerd 
wordt.
>>Schuijt b.v.:Dit is een uitbreiding van de m2 de kosten hiervan bedragen circa € 1000.00 in het geval dat er een contrasterende kleur wordt gebruikt in een 
cirkelvorm. Als de rode en oranjevlakken recht worden doorgetrokken is er minder materiaalverlies en is de meerprijs € 865,00.

3. De entree van Nieuw Koningshof, tevens entree naar de centrale ruimte zal ook in de oranje kleur van de Ontmoetingsruimte (Kyoto 3126) kunnen worden 
uitgevoerd in plaats van het bestaande idee van Nieuw Koningshof. Er zou dan voor gekozen kunnen worden kroontje van NK (logo) uit voeren. Het zou dan 
voor rekening komen van NK. Die mogelijkheid wordt onderzocht. Daarbij zou het geheel mooi afgewerkt kunnen worden, door enkele zebrastrepen van de 
Ontmoetingsruimte door te zetten in de entree ruimte. Op deze manier is het zowel een duidelijk entree van de school (door het kroontje) als entree van de 
centrale ruimte (door het doorzetten van de zebrastrepen). 
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Keukendeel:
Er zal een open luik in de keuken komen. Dit open karakter creëert een goede 
mogelijkheid om de ruimte een speciale plek te maken, bijvoorbeeld door het plaat-
sen van barkrukken voor het open luik. Op deze manier kan een relatie ontstaan 
tussen het keukendeel en de gemeenschappelijke ruimte.

Het keukendeel wordt een relatief grote ruimte, met name door de ruimte zo in te 
delen waarbij het aanrecht in nis wordt geplaatst. Er zal goed nagedacht moeten 
worden over het gebruik van deze ruimte, wie mag er komen en wanneer. Ter 
plaatse van het keukenblok kan de muur worden betegeld met witte tegeltjes, om 
een frisse en lichte hoek te verkrijgen. ook kan ervoor worden gekozen om een van 
de twee wanden een kleur tegeven; zo komen het luik en de (deur) opening extra 
goed uit,

Om te voorkomen dat in het zicht de ruimte wordt gebruikt voor opslag, is het ver-
standig te kiezen voor opslagruimte. Deze zou gesitueerd kunnen worden onder 
het aanrecht tegen de achterzijde.

Een transparant deel in de zijwand (naar gang toe), gang is lichter en doorkijk naar 
keuen en tevens een mogelijk om de prijzenkast in te verwerken. Zie schets op 
volgende pagina.

Lange termijn: Misschien is het interressant om na te denken over een logo in vloer 
bij entrees op gezamelijke kasten etc.etc. Een voorbeeld is te zien bij de Nieuw 
Koningshof.
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Wensen van de gebruikers voor de verschillende ruimtes en oplossingen. 

Lerarenkamer:

- Mogelijkheid om te vergaderen van 8 tot 15 personen.
 Een grote vergadertafel is gewenst. De voorkeur van de school is een  
 ovale tafel. Zo’n tafel neemt redelijk wat ruimte is. Als voorbeeld hebben  
 we daarom ook een “afgeronde vierkante tafel” toegevoegd. Om  te laten  
 zien dat een reCchthoeking tafelook een vriendelijke uitstraling kan heb 
 ben. De rechtertafel ziet er wat zakelijk uit, bedenk dat een kleinere  
 versie,  andere stoelen en een andere entourage heel veel  verschil 
 maken.
- Rustig eten
 Op dit moment is er niet altijd plek voor iedereen in de lerarenkamer.  
 Toch is de bezetting zo variabel dat een tafel aanschaffen voor de grootst  
 mogelijke bezetting wat overdreven is. Er kan worden gedacht aan een  
 ander soort zithoek, zodat alle leerkrachten uiteindelijk toch een plek in  
 de lerarenkamer kunnen hebben.
- Niet heel de tijd schuiven met meubels, maar wel een flexibel indeelbare ruimte
 zie hierboven; een extra zithoek of bar bijvoorbeeld.
- Geen permanente werkruimte; wel werkruimte voor 2 personen 
 Hierbij denken wij aan een werkblad met 2 computers (flatscreens?) een  
 soort flexwerkplekken, waar niemand zijn spullen laat liggen, maar waar  
 lessen kunnen worden voorbereid of op de computer kan worden  
 gewerkt. 
- Vloerbedekking moet een warme kleur klijgen
- Meubilair van de gemeenschappelijke ruimte gaat gedeeltelijk naar leraren 
 ruimte. De zwarte stoelen worden als somber ervaren.
- Witte wanden zijn gewenst
 Een verbouwing kan een impuls zijn om ook andere zaken aan 
 te pakken.
- Kleur nieuwe vloerbedekking moet aansluiten op bestaande vloerbedekking 
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Door te kiezen de vloer van aubergine vloerbe-
dekking te maken, wordt er een duidelijk nieuw 
element toegevoegd aan de ruimte. Het sluit 
tevens goed aan bij de kleur van de bestaande 
vloer van de gemeenschappelijke ruimte (grijs). 
Ook komen de meubels die gereserveerd zijn voor 
de lerarenruimte goed tot uitdrukking op een rode 
ondergrond. Het is een gewaagde kleur, maar 
geeft de ruimte een moderne en nieuwe uitstral-
ing en een eigen karakter, die past bij de identiteit 
van de school. Ook Moet de nieuwe kleur van de 
vloer goed aansluiten op de bestaande vloer van 
de gemeenschappelijk ruimte.

Op de hier getoonde versie is er geinvesteerd in 
een grote stijlvolle maar ook gemoedelijke tafel. 
Ook met goedkope stoelen kan hier een vrolijke 
noot aan gegeven worden.
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 NIEUW KONINGSHOF

Wensen gebruiker tav de hoogbouw- entree
- Er is besproken wat de mogelijkheden waren om de 
het bestaande ontwerp van de entree (met kroontje, 
logo van Nieuw Koninghof) en ons ontwerp (de Ze-
bra) van de Ontmoetingsruimte. Er is akkoord gegaan 
met een combinatie waarbij de ondergrond kleur van 
de entree wordt aangepast op de oranje ondergrond-
kleur (kleur Kyoto) van de Ontmoetingsruimte. Het 
kroontje zal blijven bestaan en de zebrastrepen zullen 
worden voortgezet in de entree ruimte.
- Er zal een droogloopmat komen ter plaatse van de 
deur.
- Ten behoeve van de nieuwe entree zal eerst het vo-
cht voldoende uit de vloer weg moeten zijn, alvorens 
de nieuwe vloer gelegd kan worden.

Wensen gebruiker tav berging:
Voor de vloerbedekking van de berging zal gebruikt 
worden gemaakt van goedkoop maar duurzaam vi-
nyl vloerbedekking. Dit is onderhoudsvriendelijk en de 
ruimte vormt qua uitstraling geen belangrijke functie 
voor de school.

Wensen gebruiker tav Gemeenschappelijke ruimte:
- Deze ruimte ziet er momenteel overzichtelijk uit. Er 
wordt geadviseerd, als lange termijn plan, om op de 
vloer van deze ruimte linoleum te leggen, met een pa-
troon wat aansluit op de verspringing in het plafond. 
Wanneer ook de rand van het plafond een kleuren kri-
jgt, wordt de ruimte 1 geheel en sluit het mooi aan bij 
de vergelijkbare ruimtes van de andere twee scholen.
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Wensen gebruiker t.a.v. lerarenruimtes:
-De kleur van de huidige vloer (bruin) wordt als 
ouderwets en somber ervaren. Dit mag anders in de 
toekomst. De nieuwe vloerbedekking moet wel duur-
zaam en goedkoop zijn. Het mag een frisse en nieuwe 
uitstraling krijgen. 
Er is gekozen de nieuwe ruimte een harde textiel blau-
we vloer te geven. Deze voorkeur was door de school 
aangegeven. De blauwe kleur geeft de ruimte een ei-
gen karakter. Het sluit tevens goed aan bij de huidige 
meubels, die een lichtbruine kleur hebben. Dit meubi-
lair zal in de toekomstige situatie blijven bestaan. 

- De lerarenruimte moet toegankelijk zijn voor circa 20 
personen. Ze moeten er zowel kunnen vergaderen als 
kunnen lunchen. Maar er moet ook plek zijn voor klein 
overleg. Voor 2 personen moet het mogelijk zijn er de 
hele dag te werken, dus ruimte voor 2 werkplekken 
is vereist. Deze plekken zullen ook voorzien moeten 
worden van pc’s en een personeelskast. De wanden 
in deze ruimte zullen wit worden, net als in de rest van 
de school.

- In de plattegrond hier links en op de volgende blad-
zijde is een voorstel gegaan op welke wijze de nieuwe 
ruimte is in te delen, met de wensen van de gebruiker 
daarin meegenomen.
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In deze versie is gekozen voor een wat 
vrolijkere en minder zakleijke uitstraling. 
Met de verschillende zitplaatsen is er ook 
een keuzevrijheid gekomen voor de leer-
krachten.
Ook hier geldt eenvoud eneenheid houdt 
de opstelling helder en overzichtelijk, maar 
geeft ook een frisse impuls.
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