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Groep 1 – 2
Binnen het cluster van 1 – 2 is 

er voldoende ruimte om per 
groep een eigen kring te 

hebben en in een uitdagende 
open omgeving diverse 

speelhoeken te realiseren. 
Iedere groep heeft een eigen 

geluidsluwe kring

Rust – ruis - rumoer
Er is een verloop van rust naar rumoer. Rust in de 
onderwijsclusters, ruis in de multi-chill ruimten en 

rumoer in het centrale ontmoetingsgebied.  

Onderwijsclusters 3-4, 5-6 en 7-8
In de onderwijsclusters is er geschikte ruimte voor instructie, samenwerking 
en zelfstandig werken. De ruimte wordt aantrekkelijk en rustig ingericht. Er 
zijn verschillende typen werk- en instructieplekken voorzien. 

De multi-chill kan bij een onderwijscluster betrokken worden om het 
onderwijs te verrijken. Hier kan ook  groepsdoorbrekend worden gewerkt. 

Het vlekkenplan is geen ontwerp
Het vlekkenplan geeft de benodigde ruimten 
en de ruimten-relaties weer. In zekere mate 
wordt ook het beoogd gebruik al toegelicht. 
Uiteindelijk zal een deel van de vlekken op de 
verdieping worden gepositioneerd. In ieder 
geval groep 5-6 en groep 7-8 met 
bijbehorende multi/chill ruimten komen 
hiervoor in aanmerking.

Onderwijsclusters
Er worden vier onderwijsclusters 
onderscheiden, de precieze invulling daarvan 
volgt in de ontwerpfase. Ieder onderwijscluster 
biedt ruimte aan 2 of 3 groepen met een totaal 
van 10 groepen. 

Kober
Kober heeft een eigen gebied 

in het gebouw. Er vindt wel 
ontmoeting plaats tussen de 
peuters en de kleuters. In de 
routing in het gebouwdeel is 

voorkomen van geluidsoverlast 
een aandachtspunt. De BSO 

maakt gebruik van de 
ontmoeting- en 

multi-chill ruimte(n)
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