Van en met elkaar leren in een nieuw
onderwijslandschap
Van harte welkom op dinsdag 28 maart 2017 - IJburg College 2 Amsterdam

Het IJburg College 2 op Zeeburgereiland is een school voor 900 VMBO-T en HAVO-leerlingen met als credo
‘leren in een leergemeenschap’. Dit betekent dat iedereen meewerkt aan elkaars ontwikkeling en leert over
de wereld om zich heen. Met het profiel ‘high tech green’ legt de community school de nadruk op technologie
en duurzaamheid, op sport en bewegen. Het nieuwe gebouw werd op maat van deze vernieuwende
onderwijsvisie ontwikkeld.
De centrale vide met trappenstelsel verbindt de 5 deelscholen en praktijkruimten en zorgt ervoor dat
gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Omwille van de maatschappelijke functie in de wijk kreeg het gebouw
een bijzondere uitstraling met goud geanodiseerde aluminium gevelbekleding. Op het vlak van duurzaamheid
werden er slimme maatregelen genomen.
Het IJburg College maakt deel uit van een nieuwe generatie scholen. Het klassieke schoolgebouw zal
evolueren in een onderwijslandschap dat een leven lang leren mogelijk maakt en inspeelt op de activiteiten
die nodig zijn bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Dit vergt een andere manier van denken over
onderwijsgebouwen en een consequente keuze voor activiteiten binnen de school als vertrekpunt voor het
ruimteplan in de school.

Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.
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Van harte welkom!

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

13u30

Ontvangst met koffie en zoet & rondleiding in kleine groepjes

14u30

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan

Doelgroep
Schoolbesturen, facilitair
managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
steden en gemeenten
Locatie
IJburg College 2
Geertje Wielemaplein 1
1095 MM Amsterdam
Route & parkeren
Vanaf de IJburglaan de Bob
Haarmslaan inrijden en de
weg volgen tot aan de Faas
Wilkesstraat. Halverwege ziet
u het IJburg College 2 aan de
linkerzijde liggen. Parkeren kan
aan restaurant Haddock (op het
einde van de Bob Haarmslaan,
betalend) of in de buurt van de
school.

door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

14u45

Leren in een leergemeenschap
door Lou Brouwers (directeur) - Nico Moen (Schoolleider Bedrijfsvoering),
IJburg College

15u15

Best practices: Ontwerpen met personalized learning als uitgangspunt
door Dorte Kristensen, Architect-directeur Atelier PRO

16u00

Afsluitende netwerkborrel

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.eu

