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Naast de uiterlijke kenmerken, zoals de open verbinding tussen school en bibliotheek; de speelse

verspringende raamindelingen aan het schoolplein of de toepassing van warme kleuren in

combinatie met houtaccenten zijn ook er ook verborgen noviteiten. Zo is er bijvoorbeeld een

innovatief klimaatsysteem toegepast. De schone lucht komt via gaatjes in het plafond de lokalen

binnen, waardoor hinderlijke klachten zoals geluidshinder en tocht niet zullen optreden. Ook het

School Vision verlichtingsysteem is ultramodern. De verlichting is met één druk op de knop aan te

passen aan de activiteiten of sfeer in de klas. Wat dat betreft zijn er ook vele niet zichtbare aspecten

die bijdragen aan een optimale en plezierige leeromgeving.

De houtaccenten die binnen in de school zijn toegepast komen ook terug in de gevel aan de

achterzijde: ter plaatse van de galerij van de appartementen. Deze warme tinten geven de

achterzijde een meer geborgen karakter. Aan de achterzijde komen de functies van wonen en

spelen samen. Vanuit de galerij kijkt men uit op het levendige schoolplein.
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Wonen, leren en ontspannen;

naast en met elkaar!

18 Appartementen van Woningstichting

Volksbelang, basisschool Zonzeel en de

Bibliotheek tezamen in één gebouw.

Aan de buitenzijde van het gebouw zijn vooral door de uitspringende balkons de

appartementen duidelijk herkenbaar, maar ook een aantal bijzondere elementen

markeert de functie van de bibliotheek en basisschool Zonzeel. De entreeportalen,

de zonwering met lamellen en natuurlijk de bijzondere hoekaccenten met

keramische tegels in verschillende uitbundige kleuren geven het ingetogen gebouw

een speels karakter.

Ook als men binnenkomt valt als eerste het kleurgebruik op. De kleuren van de

buitenzijde komen terug in het interieur. Een inspirerende en uitdagende omgeving

voor kinderen, waarbij gestreefd is om het open karakter van de school te laten

terugkomen in het gebouw.

Deze openheid komt bijvoorbeeld terug in de onderwijsvleugel, waarin de lokalen en

gangen visueel in elkaar doorlopen.


