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Visie
In onze visie wilden we het gebouw laten ontwaken in zijn 
volle glorie als een stadsblok, door groen omzoomd. Met de 
groene haag brengen we de herinnering van de oude muur 
terug. Hierachter gaat een karaktervolle ruimte schuil voor 
lommerrijk verblijf, spel en sport passend bij elke school.
De introverte gevangenis hebben we omgetoverd tot een 
expressieve kinderwereld waar de vier scholen een eigen 
plek hebben binnen het geheel. Het DNA van de British 
School is goed leesbaar. Elke school binnen het geheel toont 
een eigen karakter dat aansluit bij de leeftijdsgroep.

Vier vleugels
Het programma paste niet in het oorspronkelijke gebouw. Er 
moest dus nieuwbouw bij geplaatst worden. De bestaande 
structuur van het gebouw heeft 4 vleugels. Dit maakte het 
voor de hand liggend om iedere school een vleugel te geven 
zodat elke school bestaat uit een deel oudbouw aangevuld 
met nieuwbouw. Door iedere school op de begane grond in 
een eigen vleugel te huisvesten, hebben ze elk een eigen 
basis en komt de identiteit vanuit het schoolkarakter en de 
eigenheid van de leeftijdscategorieën.
Zo ontstaat een prikkelend contrast tussen oud en nieuw. De 
onderwijsruimtes komen goed tot hun recht binnen de maat 
en structuur van het monument en versterkt de mogelijk-
heden van de nieuwbouw. Het zijn nieuwe ruimtes voor het 
onderwijslandschap, met een smart structure om zo duur-
zaam en toekomstgericht te zijn. Ze zijn zo gezoneerd dat er 
een natuurlijke overgang ontstaat tussen sociale en dynami-
sche ruimtes en de rustige onderwijsruimte vol concentratie 
en diepgang.

Eenheid en verscheidenheid
Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen plek, die qua maat de 
sociale structuren ondersteunen, en waardoor de huiselijke 
en geborgen sfeer van de British School volledig tot zijn recht 
komt. Er is één British School ontwikkeld en tegelijkertijd 
kreeg elke school een eigen smoel binnen het geheel.

Oude situatie


