Gloednieuw schoolgebouw markeert een nieuw tijdperk
Steven Pont over het belang van een veilige omgeving om te werken en te leren
Van harte welkom op vrijdag 8 december 2017 - Calvijn College Amsterdam

In het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West zijn leerlingen en docenten trots op hun werkplek. Door
de invoering van een nieuw onderwijsconcept en het sterk verouderde schoolgebouw te vervangen door een
nieuwbouw, veranderde het imago van de school. Twaalf jaar geleden was het een onveilige, zwakke school
in een verloederd gebouw uit de jaren 60. Nu staat er een aansprekend schoolgebouw waar leerlingen en
docenten met plezier leren en werken. Opvallend is de synergie tussen architecturale en pedagogische
principes. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont belicht het belang van een fysieke en emotioneel veilige
omgeving, waarin de leerling zich gezien voelt en waar ruimte en waardering is voor diversiteit.
De afgelopen jaren voerde het schoolteam veel vernieuwingen door en werd er hard gewerkt om de
betrokkenheid van de docenten en leerlingen te vergroten. Ook over de vertaling van het onderwijsconcept
naar het nieuwe schoolgebouw en de indeling ervan is intensief nagedacht, door de directie, de leerkrachten
en de leerlingen. Rond de centrale hal liggen 7 leergebieden, het vaste werkdomein voor 75 leerlingen met
open werkplekken, gesloten instructieruimten en spreekkamers voor overleg.
Het gebouw is een ‘gadget’ op stedelijke schaal: expressieve gebogen vormen in hoogglans zwart en chroom
met de uitstraling van luxeartikelen. Het imago van het schoolgebouw volgt daarmee de (wens)wereld van de
leerlingen en verbeeldt de boodschap ‘jij bent de moeite waard’.

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!

13u00

Ontvangst met koffie en zoet

13u30

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan

13u40

Visie op onderwijs en leren

14u30

Van Locker tot Landschap

15u00

Het effect van de leeromgeving

15u45

Exclusief bezoek aan het Calvijn College

16u20

Afsluitende netwerkborrel

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
schoolbesturen, facilitair
managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
gemeenten
Locatie
Calvijn College
Pieter Calandlaan 3
1065 KH Amsterdam
Parkeren
(Betaald) parkeren kan in de wijk.
Openbaar vervoer
NS-station Lelylaan op 250 meter.

door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen
door Jolanda Hogewind, directeur Calvijn College
door Erik Wiersema, Wiersema Architecten
door Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.eu

