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ALSTUBLIEFT: LEO #1

LEO #1 is een

onderdeel

FOTOGRAFIE WOUTER KEURIS

van een reeks

magazines,

Een nieuw magazine. Mooi vormgegeven. Per post verstuurd.
U denkt misschien: is dat nodig? Mijn antwoord daarop is

ontwikkeld door

volmondig JA. Ik wil dit graag toelichten.

het Leonardo

Het Leonardo College is 15 jaar in gesprek geweest met de gemeente
Leiden over een nieuw gebouw. De aanleiding is simpel: het huidige

College.

gebouw vertoont tekenen van verval, het is te klein en daarnaast

14 17

staat het de ontwikkeling van ons onderwijs in de weg. Het huidige

onderwijs vraagt meer dan een gebouw met gangen, aula en lokalen.
In ons onderwijs staat het thema ‘leren’ centraal. Leren bestaat uit
verschillende elementen en die vragen om verschillende ruimtes.
Het overleg met de gemeente heeft ertoe geleid dat zij 16 miljoen

euro ter beschikking stelt om een nieuw gebouw te realiseren waar
eigentijds onderwijs kan worden vormgegeven. Om te beginnen
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Nieuwtjes & weetjes

Leo en ik - Annemarie Westerbeek

wil ik de gemeente bedanken voor het vertrouwen dat uit dit

budget spreekt! Maar daarnaast is ook duidelijk dat deze 16 miljoen
belastinggeld - en dus gemeenschapsgeld - is. Daarmee ervaren
wij ook de plicht om verantwoording af te leggen over de wijze
waarop wij dit geld inzetten.

Wie is wie bij de bouw

Financieel doen we dat aan de gemeente. Daarnaast willen we

Update gebouw

belangstellenden uit de gemeente en omgeving. Zo gaan we de

Visie op onderwijs

Leo en ik - Tess van der Hout

Duurzaamheid

dat ook doen aan alle betrokkenen bij de school, dan wel de

komende anderhalf jaar ieder kwartaal een magazine uitbrengen
waarin we laten zien hoe de bouw vordert en geven we inzicht in

het waarom van dit gebouw en de (onderwijskundige) keuzes die
wij maken.

In dit eerste magazine maakt u kennis met de mensen die

betrokken zijn bij het besluitvormingsproces en het huidige ontwerp.

COLOFON

De komende edities zult u steeds vaker collega’s en leerlingen uit

CONCEPT, ONTWERP EN PRODUCTIE OWN AGENCY, LEIDEN REDACTIE RICHARD POST - REDACTIEPOST, LEIDEN TEKSTEN RICHARD POST - REDACTIEPOST EN BRENDA VAN VEEN - TRÈS CONTENT
TEKSTBUREAU FOTOGRAFIE MARIUS ROOS EN WOUTER KEURIS ARTIST IMPRESSIONS NIEUWE

de school zien: zij vertellen wat dit nieuwe gebouw voor hen en het

2

Rector Leonardo College

Leo #1 en wellicht zie ik u in september 2021 bij de opening van
ons gebouw!

GEBOUW ZENZO, MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Wim van der Veer

onderwijs betekent. Bent u al nieuwsgierig? Veel leesplezier met
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HEIPALEN

(met een lengte van 18 meter)
worden er gebruikt.

Maar liefst

NIEUWTJES
& WEETJES
OVER DE
BOUW

800 FIETSEN

SPORTVOORZIENINGEN

Tegenover de nieuwe school wordt een prachtig
sportcomplex gebouwd. De leerlingen van het
Leonardo College zullen hier straks optimaal

gebruik van maken. Zowel de reguliere gymlessen

wapeningsstaal gaat er in de fundering van het nieuwe
gebouw. Dit is bijna net zo zwaar als een Boeing 737.

behorende bij het Highschool-programma zullen hier gaan plaatsvinden.

In het nieuwe gebouw
wordt gebruikgemaakt
van 8.000 m2 prefab

Circa 400

vloerplaten, 850 m2

worden

gevelkozijnen en

geïnstalleerd

7.500 m2 gipsplaten.

zonnepanelen

kunnen straks
inpandig
worden gestald.

als extra sportactiviteiten - zoals de sportlessen

op het dak.
Normaal
gesproken kun
je hiermee zo’n

450

WIST JE DAT?

Er gewerkt wordt met hijskranen die maar liefst 18.000 kilogram kunnen tillen?

40 woningen
voorzien van
elektra.
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ZITPLAATSEN KUNNEN
ER IN DE NIEUWE AULA
WORDEN GEREALISEERD.
4
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DE BOUWVAKKERS
STAAN IEDERE WERKDAG
(JA, ECHT IEDERE
WERKDAG) OM
05.00 UUR OP.

interview

Rector Wim op de koffie bij wethouder Paul

‘KINDEREN KANSEN
GUNNEN, DAAR
GAAT HET OM’
Er is eerst heel wat water door de Leidse Rijn gestroomd
voordat in 2021 het nieuwe Leonardo College zijn deuren
opent. De emoties, de discussies en zelfs de vertraging:
ze waren het waard. Paul Dirkse, wethouder Kennis,
TEKST RICHARD POST
FOTOGRAFIE WOUTER KEURIS

‘Met dit project
gaan we voor
een surplus aan
kwaliteit’

D

Veer blikken terug én vooruit op het jarenlange traject.

e vraag aan Paul Dirkse is wat hij hoopt aan

waardering uit spreken. “Wij zijn slechts degenen die het

geopend. “Ik hoop dat er veel jonge mensen zijn

de wethouder en zichzelf. “Er is ontzettend veel voorwerk

te treffen als het nieuwe schoolgebouw wordt
die denken: wat is dit een coole plek! Vroeger

koos je vaak vanuit een bepaalde overtuiging voor een

middelbare school, maar tegenwoordig spelen veel meer
factoren een rol. Het Leonardo College heeft een duidelijk
profiel als dé school waar je moet zijn voor sport en

bewegen, maar ook de leeromgeving is van invloed op de
schoolkeuze. Ik hoop dat kinderen worden geprikkeld door

laatste zetje hebben mogen geven”, zegt hij doelend op

aan vooraf gegaan. Complimenten aan alle mensen die
door de jaren heen bij dit project betrokken zijn geweest.

Ondanks dat het geen eenvoudige opgave was, heeft de

urgentie van een nieuw schoolgebouw nooit ter discussie

gestaan. We zijn elkaar blijven opzoeken en – heel prettig –
er is altijd open met elkaar gecommuniceerd.”

het nieuwe gebouw én ik hoop dat leraren het een prettige

TREINTJE

oprecht raken.”

geduurd voordat de bouwplannen rond waren. Dirkse:

plek vinden om te werken. Als dat is gelukt, zou me dat

WIM VAN DER VEER

LAATSTE ZETJE

Wim van der Veer hoort de woorden goedkeurend aan.

De reden dat hij op bezoek is in het Leidse stadhuis is om
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Onderwijs, Sport en Financiën, en rector Wim van der

Toch nog even terugblikken waarom het lang heeft

“Het lijkt simpel, een nieuw schoolgebouw neerzetten.

Maar in een dichtbebouwde stad als Leiden is het moeilijk
om ruimte te vinden voor nieuwbouw en de daarbij

behorende voorzieningen. Daarnaast is bewust ingezet
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LEO

als alle wagons in beweging waren. Allereerst moest de

EN IK

kon de Leonardo-wagon gaan rijden.”

Voor Annemarie Westerbeek is het

NIEUW ÉN ANDERS

Leonardo College meer dan alleen een

op een koppeling van projecten op het gebied van sport.
Het Leonardo College wordt onderdeel van een complex
waar topsport, breedtesport én onderwijs samenkomen.

Die combinatie is altijd als een meerwaarde gezien, maar
die ambitie zorgde wel voor een moeilijke puzzel. Het

was een treintje aan projecten, dat pas kon gaan rijden

Teldersschool verhuizen vanaf de bouwlocatie, pas daarna

Ondanks de vertraging van het bouwproject staat ook Van

der Veer vierkant achter de ambities en de achterliggende
visie. “De gemakkelijkste oplossing was om een nieuw

Het gaat erom dat we kinderen kansen willen gunnen.

we waarschijnlijk eerder een nieuw huis gehad, maar niet

is voor docenten om les te geven. Ik vind het dan ook mooi

schoolgebouw met lokalen neer te zetten. Dan hadden

het huis dat we wilden. We hebben niet alleen ingezet op
een nieuwe school, maar óók op een andere school. Een
gebouw waarin we ons onderwijs kunnen vernieuwen

(zie ook pagina 12 en 13). Dat is een stap die we achter de

wiskundedocent en inmiddels is ze er

om te horen dat het nieuwe gebouw voor het Leonardo

kind aan huis.

van de school.”

schermen voorbereiden. Een goed gebouw maakt nog

MAATSCHAPPELIJKE INVESTERING

onderwijsontwikkeling en daarmee goed onderwijs in de

‘Nieuwbouw Leonardo College’ in en het gaat direct over

geen goede school. Maar een gedateerd gebouw kan wel
weg staan.”

KANSEN GUNNEN

Nu is het de beurt aan Dirkse om de woorden van zijn

gesprekspartner goedkeurend aan te horen. Hoewel de
gemeente in essentie ‘slechts’ verantwoordelijk is voor

de huisvesting van scholen, wil zij ook aanjager zijn van
zo goed mogelijk onderwijs. “In Leiden is onderwijs een

van de speerpunten van het gemeentelijke beleid”, aldus
de wethouder. “Naast schoolgebouwen investeren we in

onderwijsvernieuwing en zetten we in op samenwerkingen
om tot een zo sterk mogelijke onderwijssector te komen.

FOTOGRAFIE MARIUS ROOS

werkplek. Al tien jaar werkt zij er als

Daarnaast willen we dat deze stad een interessante plek

College een impuls betekent voor de totale ontwikkeling

TEKST BRENDA VAN VEEN

Wel een impuls met een fors prijskaartje. Tik op Google
(extra) miljoenen euro’s. Legt die beeldvorming extra

druk op dit project? “Nee”, zegt de wethouder. “Natuurlijk

kost het nieuwe gebouw veel geld, maar ik zie het als een

“Het Leonardo College is een kleine, warme school. Voor mij is het echt een

proberen alles wat erin zit er ook uit te halen. Bijvoorbeeld door een leerling

vooruit kunnen.” Met de term ‘maatschappelijke investering’

en er is vanuit collega’s ook veel interesse voor persoonlijke zaken. Dat is

het Leonardo College geeft me dan ook voldoening. Als je ziet dat leerlingen

maatschappelijke investering waar we veertig jaar mee

is Van der Veer het van harte eens. “We willen niet alleen
onze leerlingen zo goed mogelijk opleiden, we willen ook
iets betekenen voor de wijk waarin het nieuwe gebouw

komt. Onze deuren staan letterlijk open. Door te delen in

functionaliteit – op het gebied van sport, maar dus ook wat

de buurt betreft – gaan we met dit project voor een surplus
aan kwaliteit.”
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van de mavo naar de havo te helpen, als je ziet dat dat erin zit. Werken bij

soort thuis. Dit komt mede door het fijne docententeam. De lijntjes zijn kort

ineens dingen gaan snappen en goede cijfers scoren, dan groei ik zelf ook.

heel belangrijk, denk ik. De topsportachtergrond van het Leonardo is wat

Maar het Leonardo brengt ook plezier. Omdat ik hier al lang werk, weet ik

de school voor mij extra bijzonder maakt en tevens een van de redenen

inmiddels hoe het hier reilt en zeilt. Dat maakt de dingen makkelijker. Maar

dat ik hier werk. Ik heb zowel bewegingswetenschappen als wiskunde

ik ben vooral heel erg blij met mijn collega’s. We doen ook buiten de school

gestudeerd. Ik kan beide hier goed combineren. Zo begeleid ik buiten mijn

veel leuke dingen met elkaar. Ik heb daardoor niet alleen collega’s, maar

lessen om bijvoorbeeld topsporters. Erg leuk om te doen! Ook bijzonder in

ook vrienden. Dat zorgt voor verrijking.”

mijn ogen: het kleinschalige karakter van de school. Iedere leerling wordt
gezien hier op school. We geven elke leerling zoveel mogelijk kansen en

9



WIE IS WIE
BIJ DE BOUW

02

EXTERN ADVISEUR

Bouwen is natuurlijk een heel andere tak van sport dan onderwijs. Om die reden is

met Dick van Ruiten kennis van buiten aangetrokken. Dick is vastgoedprofessional
en in die hoedanigheid staat hij het projectteam van het Leonardo met raad en
daad bij rondom de bouwontwikkelingen. Hij overlegt met de uitvoerende partij
Zenzo en voorziet het projectteam vervolgens van een onafhankelijk advies.
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Zo’n nieuw gebouw komt er natuurlijk niet

KLANKBORDEN

Om tot een optimale inrichting van het nieuwe

gebouw te komen, worden zogenoemde userteams

vanzelf. Wie zijn de bouwers? Wie praten mee

opgezet. Zij fungeren als klankbord. De userteams
alfa-, bèta- en gamma- afdeling zullen zich

over de inrichting? Wie houden vinger aan de pols

bezighouden met de concrete vertaling van het
onderwijs naar de inrichting van lesruimtes. De

tijdens het bouwproces? Op deze pagina’s stellen

leerlingenraad buigt zich over de inrichting van

openbare ruimtes als aula, studieruimtes en plein.

we ze kort aan je voor.

Het ouderklankbord wordt gepolst over zaken als

kleurstemming, klimaat en uitstraling van de school.
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ZENZO

Zenzo is de partij die het definitieve

GEMEENTE LEIDEN

zal realiseren. Ivan Ivanovski

financiert de nieuwbouw en

ontwerp maakt en de nieuwbouw

(architect) en Irmo Jansen (technisch
ontwerp) houden zich bezig met de

aanpassingen aan het oorspronkelijke
ontwerp. Dit doen zij in samenspraak
met architect Koen Kleijn (Ector

Hoogstad Architecten), verantwoordelijk
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voor het eerste ontwerp. Michiel Wijnen,
partner Maatschappelijk Vastgoed

Projectteam Leonardo

bij Zenzo, bewaakt het complete

Vanuit de school zijn Wim van der Veer (rector),

bouwproces: budgetbeheer, contracten

John Melchior (conrector) en Evelien Ruiter

en verantwoordelijkheden.

(stafmedewerker Facilitair) nauw betrokken bij de

ontwikkelingen rondom de bouw. Zij vormen samen
het projectteam. Wim bewaakt de algemene lijn,
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John houdt zich bezig met de relatie onderwijs/

SPIN IN HET WEB

duurzaamheid en materiaalgebruik. Het projectteam

Zij is vanuit de school de spin in het web bij wie alle lijnen

Frieda Bosman verzorgt de secretariële ondersteuning.

inrichting en Evelien is verantwoordelijk voor

neemt beslissingen en laat zich hierbij adviseren

samenkomen. Ondersteunt zowel het projectteam als

door een extern adviseur.

extern adviseur Dick van Ruiten.
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De gemeente Leiden

is uiteraard ook betrokken bij

de bouwontwikkelingen. Thijs
Delisse (projectmanager),
Geert Fransen (technisch

projectcoördinator) en Ben

Pillen (projectmedewerker)
vormen samen

het projectbureau.
Ook betrokken:

stedenbouwkundige Geert
den Boogert namens de
afdeling Stedenbouw,
Tjinta Versteegen is

ontwerper van de openbare
ruimte bij de afdeling

Ontwerp en Mobiliteit en
Daisy de Jong-Sierat is

communicatieadviseur van
de afdeling Communicatie.

TEKST RICHARD POST ILLUSTRATIE OWN AGENCY

Instructie

Hoge verwachtingen

“Ik vind deze ontwikkeling heel gaaf. Het sluit
perfect aan bij de veranderde samenleving,
waarin jongeren meer moeten worden

uitgedaagd. Hoe blijft school mij boeien?
Dat is een vraag die steeds belangrijker

wordt. Daar moet je dus ook je onderwijs op
aanpassen. In dit geval is begonnen met

het doel – leerlingen beter bedienen – en

van daaruit beredeneerd welke middelen
daarvoor nodig zijn. In het traditionele

denken is dat andersom: daar waren de

middelen – de school en het onderwijs – het
uitgangspunt en werd van daaruit bepaald
wat leerlingen moesten doen. Ik vind het

NIEUW
MAATPAK VOOR
ONDERWIJSVISIE

interessant om te horen hoe het Leonardo

College deze visie operationeel gaat maken.

Mijn verwachtingen zijn in ieder geval hoog!”
Paul Dirkse

Wethouder Kennis, Onderwijs,

Verwerking

Sport en Financiën

“Een goed gebouw maakt nog
geen goede school”, stelde
Wim van der Veer tijdens zijn
gesprek met Paul Dirkse (zie

Verdieping

pagina 6, 7 en 8). En dus legde
de rector aan de wethouder
uit hoe de inrichting van
het nieuwe schoolgebouw

Vaardigheden

bijdraagt aan een impuls
voor het onderwijs binnen het
Leonardo College.
12

B

ij een school denken veel mensen

is opgenomen in het ontwerp van het

In het geval van het Leonardo

instructie en vervolgens de vaardigheden

aan een gebouw met leslokalen.
College als ‘sportschool’ is het

daarnaast logisch dat er voldoende

gymlokalen voorhanden zijn. Toch zijn dat
niet alleen de uitgangspunten voor de

nieuwe gebouw. De verwerking van de

en de verdiepingen worden door leerlingen
en docenten opgepakt in kleine groepjes.
Voordeel: meer aandacht en interactie.

inrichting van het nieuwe schoolgebouw.

Kracht

is de leerbehoefte van leerlingen centraal

klassikale lesroosters bestaan. De lessen

In plaats van de traditionele denkbeelden
gesteld. Wat hebben zij nodig om hun

opleiding op de best mogelijke manier te
doorlopen?

Het gevolg is dat er in mindere mate
kunnen daarnaast ook variëren in

tijdsduur, afhankelijk van de activiteiten.

Bijkomend voordeel is dat de docentenstaf
flexibeler en efficiënter wordt ingezet. Er

VIER FASES

Om die vraag te beantwoorden is het
leerpatroon ontleed en opgedeeld in

vier activiteiten: instructie, verwerking,

vaardigheden en verdieping. De instructie
is voor elke leerling gelijk, dus waarom

zou je die niet voor alle leerlingen tegelijk

verzorgen? Vandaar dat er een collegezaal
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zijn bijvoorbeeld minder docenten nodig
voor instructie. Tijd die in plaats daarvan
kan worden besteed aan evaluatie en

onderwijsvernieuwing. De verwachting
is dat daarmee ook de werkdruk voor

docenten afneemt. Maar het belangrijkste:

zowel leerlingen als docenten komen meer
in hun kracht. 

SCHOOL MET EEN
GROOT HART
Update over het nieuwe gebouw

Het wordt een blikvanger, het nieuwe gebouw van het Leonardo College.
In samenwerking met onder andere Zenzo Maatschappelijk Vastgoed,
Lithos Bouw, installatiepartner ITR en twee architecten wordt momenteel
hard gewerkt aan het realiseren van dit moderne bouwwerk. Een gebouw
dat voldoet aan alle eisen van deze tijd, maar vooral: een gebouw waarin
openheid, transparantie en beweging voorop staan.

D

at het Leonardo College is gespecialiseerd in het

begeleiden van (top)sportleerlingen, komt straks

LEKKER FRIS

het gebouw, de inrichting en kleurkeuzes; het

Het nieuwe

terug in het nieuwe schoolgebouw. De opzet van

Leonardo wordt een

draagt allemaal bij aan het in gang zetten van beweging.

zogenaamde ‘frisse

Zowel mentaal als fysiek.

school’. Dit houdt

NATUURLIJKE DOORLOOP

in dat het gebouw
beschikt over:

Bewegen begint in het nieuwe schoolgebouw al bij de
entree, welke zich op de eerste verdieping bevindt. De

•O
 ptimale ventilatie

buitentrap, die net als overige trappen in en rondom het

• Comfortabele

gebouw uitnodigt tot gebruik, creëert een natuurlijke

temperatuur

doorloop. In het nieuwe gebouw wordt een duidelijke

•P
 rettige akoestiek

verdeling gemaakt tussen de afdelingen alfa, bèta en

•V
 oldoende licht

gamma, die ieder op een andere verdieping gelegen zijn.

(zowel kunst-

Een indeling die de beweging door het gebouw stimuleert.

OLYMPISCH NIVEAU

Tevens is het

waant zich direct in olympische sferen, dankzij de brons-,

VEEL GLAS

energieneutraal. Een

van de olympische medailles. Deze sportieve uitstraling

Een transparant gebouw met veel glas en daardoor

externe uitstraling van het gebouw. Wie het gebouw nadert,
zilver- en goudkleurige gevelplaten. Inderdaad, de kleuren
beperkt zich niet tot de buitenkant. Ook binnenin de school

zal het sportieve karakter van het Leonardo College duidelijk
naar voren komen. Hoe dit wordt vormgegeven, wordt

ARTIST IMPRESSIONS NIEUWE GEBOUW ZENZO, MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
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als daglicht)

het interieurdesign van het nieuwe gebouw.

Het oog wil ook wat. En daarom is goed nagedacht over de

TEKST BRENDA VAN VEEN

mede bepaald door de leerlingen zelf. Zij krijgen inspraak in

Het nieuwe gebouw krijgt een open en lichte opzet.

veel zichtbaarheid. Het gebouw kenmerkt zich door het
prachtige atrium, dat het open hart van de school zal
vormen. Vanuit hier loopt een brede trap - die tevens
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nieuwe gebouw

maatregel waarmee
volledig wordt

voldaan aan alle
kwaliteitseisen.

LEO

TEKST BRENDA VAN VEEN
FOTOGRAFIE MARIUS ROOS

EN IK
dient als tribune - door naar de andere verdiepingen. Een

wordt het complete gebouw voorzien van wifi, is de

plekken in de school. De verschillende afdelingen zijn straks

maaltijden aanbieden.

levendig geheel, met veel daglicht op zoveel mogelijk

niet groter dan 1.000 m2 (gemiddeld zelfs rond de 500 m2).

Er is bewust gekozen voor kleinere klaslokalen die veel

daglicht vangen, met uitkijk op het hart van de school.

SLEUTELWOORD: VERBINDING

Misschien wel hét thema van het nieuwe gebouw:

verbinding. Verbinding tussen verdiepingen, tussen

klaslokalen en tussen leerlingen. De leeromgeving beperkt
zich op de nieuwe locatie niet alleen tot de klaslokalen.

Ook in het atrium en op andere openbare plekken wordt

gewerkt. Het open schoolplein, dat zo groen mogelijk wordt

opgezet, zorgt voor verbinding met de buurt. Een bijzondere
toevoeging aan het nieuwe gebouw is het buitenlokaal.

school volledig rookvrij en blijft de schoolkantine gezonde

MULTIFUNCTIONEEL

Efficiënt gebruik van ruimte, dat is een belangrijk aspect bij
het ontwerp van het gebouw. Er is dan ook een omgeving

gecreëerd die multifunctioneel is. Zo zijn de gangen straks

niet enkel verkeerszones, maar tevens ontmoetingsplekken.
De trappen in het atrium en bij de hoofdentree zijn niet
gewoon trappen, maar hebben ook een verblijffunctie.

‘Ik heb geen zin om naar school te gaan’. Je zult het Tess van der Hout (klas 2E) niet

podiumopstelling mogelijk, waarbij dankzij de aanwezige

snel horen zeggen. De Highschool-turnster vermaakt zich prima op het Leonardo.

worden. 

“Toen ik in groep 7 van de basisschool zat, kwam ik voor het eerst op een

je veel soorten sport. Dat is echt iets wat je alleen hier vindt en het was

liep, voelde het gelijk goed. Er hing een fijne sfeer en dat vind ik nog steeds.

Ik doe zelf geen topsport, maar ik vind het mooi dat er voor topsporters

Daarnaast is er op de begane grond een moderne

trap maar liefst 450 zitplaatsen gerealiseerd kunnen

Deze mooie buitenruimte op de tweede verdieping is

geschikt als recreatieruimte, maar ook als lesomgeving.

VAN DEZE TIJD

Het nieuwe Leonardo College wordt een moderne school
waarin alle vereisten van deze tijd aanwezig zijn. Zo zijn

alle klaslokalen straks voorzien van de nieuwste digitale
technologieën en praktische smartboards. Daarnaast

ook wel een extra reden voor mij om voor het Leonardo College te kiezen.

open dag van het Leonardo College. Op het moment dat ik naar binnen

NIEUWE PAREL VOOR BIOLOGIE, NATUUR- EN SCHEIKUNDE.

Een indrukwekkend Science Lab; een toekomstgerichte ruimte om scheikundig
talent optimaal uit te dagen. In het nieuwe gebouw wordt een hypermodern

laboratorium gerealiseerd. De verbinding tussen school en het werkende leven.
Het is de moderne variant van het traditionele scheikundelokaal.
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extra tijd beschikbaar is hier op school. Dat is een fijn idee. Zelf doe ik aan

Ik zie er dan ook nooit tegenop om naar school te gaan. Het is veel fijner

Highschool-turnen. Dat is gewoon turnen, maar dan heel vrij. We hebben

dan de basisschool. Dit is tenslotte mijn eigen keuze geweest, dat maakt

een gezamenlijke warming-up, maar daarna mag je zelf kiezen wat je wilt

het extra fijn. Het Leonardo College is een heel leuke school. Ik heb sowieso

doen. Als je maar bezig bent. Het is dus vrijer dan een normale turnles. Het

een leuke klas, maar ik heb daarnaast ook nog eens heel goede vrienden

Highschool-sportprogramma is wel iets unieks. Twee keer per week krijg je

hier. Het is een wat kleinere school en dat vind ik persoonlijk gezelliger. Je

een sportles tijdens de lesuren. Ik kijk er altijd weer naar uit. “ 

voelt je er daardoor meer thuis. Wat de school bijzonder maakt is voor

iedereen verschillend. Maar ik denk zelf vooral de sport. Hier op school heb
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Speerpunt: duurzaamheid

Een energieneutraal gebouw neerzetten. Dat is het streven van het Leonardo College.
Het nieuwe schoolgebouw is straks ‘all electric’. Met deze plannen
maakt de school een duurzame stap richting de toekomst.
“Ons nieuwe schoolgebouw wordt volledig gasloos en

gaat nog een stapje verder”, geeft Evelien aan.

trots. Als facilitair manager van de scholengroep Leonardo

kunnen uitgaan. Oftewel: hoe komen onderdelen zo

energieneutraal”. Evelien Ruiter vertelt het met gepaste
Da Vinci is ze nauw betrokken bij het streven om een
energieneutraal gebouw te realiseren. Zo duurzaam

mogelijk bouwen; dat was de wens vanuit de school. “We
hebben een maatschappelijke functie en vinden dat we

onze verantwoordelijkheid moeten nemen”, aldus Evelien.

Dé reden dat het Leonardo College bij de bouw direct een
stap verder gaat dan de wet- en regelgeving.

‘We vinden dat we onze
verantwoordelijkheid
moeten nemen’
EVELIEN RUITER

ISOLEREND JASJE

In het nieuwe gebouw zullen warmte en kou op een duur

zame manier worden opgewekt. “Aan de energievraag van

het gebouw wordt straks voldaan dankzij zonnepanelen op

het dak”, vertelt Evelien. Wel benadrukt ze dat dit slechts één
stap is. “Energie vasthouden is net zo belangrijk. Daarom

wordt gezorgd voor een goede thermische schil: een mooi
isolerend jasje. Zo blijft warmte - of kou - goed binnen en
hebben we zo min mogelijk verlies naar buiten toe.”

PREFABRICAGE

Bij de bouw van de nieuwe school wordt zoveel

mogelijk gewerkt met duurzame materialen. Zo is de

gevelconstructie van hout en de algehele constructie

van staal; materialen die goed recyclebaar zijn. “Maar het
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“Er wordt goed gekeken hoe we maximaal van prefabricage
compleet mogelijk op de bouwplaats aan? Hoe completer

onderdelen worden aangeleverd, hoe minder vrachtverkeer
er nodig is. Dit leidt automatisch tot een duurzame manier
van bouwen.”

EENVOUDIG AANPASSEN

Duurzaamheid zit wat Evelien betreft niet alleen in

LET’S GO GREEN

“We proberen een flexibele school te creëren. We zetten

De maatregelen

de toekomst eenvoudig aanpassingen kunnen doen. Zo

• Duurzaam

materiaalkeuze en het zelfstandig opwekken van energie.
de structuur van het nieuwe gebouw zo op, dat we in

kunnen we bijvoorbeeld eenvoudig wanden verplaatsen,
zonder dat hiervoor grote ingrijpende werkzaamheden
nodig zijn.”

STUKJE BEWUSTWORDING

op een rijtje:
verlichten

(daglichtafhankelijke
verlichting,

bewegingssensoren
en ledverlichting)

Evelien: “Wanneer de school in gebruik is, zullen we

•C
 irca 400 zonne

Bijvoorbeeld via de aanwezige schermen. Als signaal

•G
 oede isolatie

stukje bewustwording bij te brengen. Bewustwording

•M
 eer groen in en om

zorgen voor informatievoorziening over duurzaamheid.
naar onze leerlingen toe. We hopen ze op die manier een
met betrekking tot energieverbruik is wat ons betreft
erg belangrijk.” 
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panelen op het dak

• Vloerverwarming
de school

LEO EN
VERDER
25 januari

29 januari

24 t/m 28 februari

10.00 - 13.00 uur

Voorlichtingsmiddag

Voorjaarsvakantie

Open dag

en -avond voor
groep 8-leerlingen
en hun ouders
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