
Ik vertel...
Als ik vertel
Voel ik me vrij

Als ik luister
Ben ik bij jou
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Ik wil je iets vertellen...

Over een prachtige school in een kleurrijke wijk...

Waar geborgenheid en openheid hand in hand gaan...

Over een gebouw dat zuinig is met energie en waar de lucht gezond is...

Waar je spelend leert in een uitdagende omgeving...

Over een gebouw waar kinderen zich veilig voelen...

Waar team en kinderen samen topprestaties leveren...

Welkom in de wereld van 't Mozaiek

In Roermonds kleurrijkste wijk: De Kemp

Ov



De kemp is de kleurrijkste wijk van Roermond.

De 60 verschillende nationaliteiten die er leven
tonen de wereld in het klein.

Kinderen die hier vreedzaam samen opgroeien
kunnen later wereldvrede stichten.

Het gebouw vertelt hun verhaal.
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De bakstenen gevel bestaat uit 19 kleuren
gemengd in harmonische verhoudingen.

Het schoollied bezingt in de kleuren van de stenen
de vele nationaliteiten.

De gevel zou geen kleur willen missen.

Ook niet die bijzondere steen
waarvan er maar één in de gevel voor komt.
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16800 grijs
10400 oranje
6400 bruin
4000 geel
2400 rood

800 geglazuurd:

306 helderblauw
190 wit
117 paars
72 donkerblauw
44 lichtgroen
27 rood
17 zwart
10 geel
6 donkergroen
4 roze
2 goud
2 zilver
1 groen-wit
1 blauw-wit



Boven het aardse bakstenen basement, verandert
de Rockpanel Chameleon beplating met het licht.

Wie vanuit een andere hoek naar de school kijkt
ziet andere kleuren.

Verschillende nationaliteiten hebben verschillende
gezichtshoeken.

Vanuit die verschillende hoeken zien ze een andere
wereld.

Zo helpt het gebouw om elkaar te begrijpen.Ik
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Ik voel...

Ik voel jouw traan
Jij voelt mijn lach

Ben je soms boos
Dan kietel ik



Groen is de kleur van het voelen:

Is deze lach, deze traan van mij of van jou.

Peuters op school onderzoeken zichzelf
en hun plek in de groep.

Open of gesloten, dominant of volgend,
hun karakter vormt zich.
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Voelen doen we met onze huid en ons hart.

De huid van een gebouw zijn de gevels.

Daarbinnen is de ruimte, het hart van het gebouw.

De gevel speelt een spel tussen open en gesloten.

Dit bepaalt het karakter van het gebouw.
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Aan de buitenzijde is het gebouw gesloten.

Kleine raampjes geven de maat van het kind.

Van binnen is het gebouw open en transparant.

Hier hebben we niets te verbergen.

Geen dikke muren rond het hart.
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Ik wil...
Ik wil rennen
Jij wil springen

Gaan we samen
Liedjes zingen
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Geel is de kleur van de zon,
de grote motor achter alle leven op aarde.

De zon verdampt het water zodat het vrij kan zijn,
kan gaan waar het maar wil.

Daarom is geel ook de kleur van de wil.

De wil die soms kan botsen,
maar ons ook laat kiezen om er samen uit te komen.





De zon geeft energie op aarde.

Energie waar dit gebouw sober mee om gaat.

Warmte uit de aarde verwarmt de vloeren van het gebouw.

Verse lucht is volop aanwezig en zorgt voor een gezonde
leeromgeving.

De uitgaande warme lucht verwarmt de binnenkomende
frisse lucht.Ik
w
il..
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Het gebouw is gemaakt van materialen uit de buurt.

De materialen ademen en zijn vriendelijk voor mens
en milieu.

Het schuine dak boven de installatieruimte is gericht
op de zon.

Hier kunnen in de toekomst zonnepanelen geplaatst
worden.
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Ik speel...
Kom je spelen
We ontdekken

Nieuwe wegen
Onze wereld
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.. Spelen en ontdekken
is de natuurlijke vorm van leren.

Zolang we onze kinderen enkel leren
te voldoen aan onze normen,

krijgen we nooit de betere wereld
die we hen toewensen.

De school daagt kinderen uit
hun eigen wereld te ontdekken.
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Het gebouw zit vol spel en uitdaging
om kinderen ongemerkt te laten leren.

De inrichting van de verwerkingsruimtes
sluit aan bij ieders belevingswereld.

De gevel en ruimte indeling tonen
natuurlijke getalreeksen en sommen.

Zo komen sommen en getallen tot leven.
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Op de muren staan gedichtjes
over het kind in de groep.

Gedichtjes die aanhaken bij de
natuurlijke betekenis van de kleur.

Gedichtjes van 4x4 =16 lettergrepen.

16 het getal van de gulde snede
brengt harmonie in het gebouw.
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Ik ben...

Ik ben de held
Jij bent de boef

Het maakt niet uit
Iedereen telt
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Om zich optimaal te ontwikkelen
moet een kind zich veilig en welkom voelen.

Veranderingen geven onrust
en kunnen bedreigend zijn.

Rood is de kleur van de onveranderlijke aarde.
Rood stopt, biedt houvast en veiligheid.

De school is ontworpen als een veilige plek
waar iedereen zich welkom voelt.





De kinderen komen de school binnen
via de gekleurde hoeken van het gebouw.

De gekleurde halletjes per 2 lokalen
geeven meteen een klein en veilig gevoel.

De kleur van de hoek is een herkenningspunt
voor het kind in klas, school en wijk.

De decentrale entrees geven rust
in het gebouw.
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Wie het gebouw benadert over het centrale
plein wordt omarmd door de school.

Hier vinden we de bibliotheek en
docentenruimte open naar het plein.

Ze geven het gebouw een warm
en welkom hart.

Dichte cellen buiten, open cellen binnen.
Het is de basis waaruit een mens groeit.
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Het klaslokaal vormt de kleinste cel.

Een veilige basis

voor de kinderen.

Delende cellen vormen nieuw leven.







Ik lach...

Ik lach naar jou
Jij lacht naar mij

Zon in mijn hart
Leven krijgt glans
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Eenmaal binnen verbindt een lange paarse wand
de twee vleugels van het gebouw.

De panelen op deze wand zijn beplakt
en beschilderd door de kinderen.

Ze tonen geluk en verdriet op school,
het leven in het hart van het gebouw.

Paars verbindt de kleuren.
We vinden hem boven en onder de regenboog.





Als de kleuren in mensen verbonden worden
gaat de energie stromen.

Mensen komen in hun kracht te staan,
leveren topprestaties.

Vóór de bouw stond 't Mozaïek wegens slechte
resultaten onder toezicht van het ministerie.

Twee jaar later behoort de school tot de top 10
van Nederland.
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Brede school de Kemp-Kitskensberg-Heide
ontstond door vertrouwen en samenwerking tussen ;

Provincie Limburg

Gemeente Roermond - Rob Kessels

Zeci - Gerard Zeelen

Team peuters & Helma Brouns

Team school & Hetty Belgers

TeamWel.com & Swar

Volantis (milieu)techniek

Castermans Constructie

Arnie van Dun interieurontwerp

Geelen Bouw & Eddy

BamW

IT2 E

Architectenbureau CoppenIk
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Gemaakt door Werkplaats Aarde voor Architectenbureau Coppen. Geprint met milieuvriendelijke was op 100% gerecyceld papier.


