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Programma van Wensen nieuwe huisvesting
De Vrije Ruimte is een democratische school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Leerlingen tussen 4 en 18 jaar vinden er de ruimte om zich in vrijheid te ontwikkelen tot
verantwoordelijke en kritische mensen, bewust van hun eigenheid. Op de Vrije Ruimte zijn
gemeenschapszin en de waarden die daarbij horen belangrijk. De sociocratische besluitvorming
biedt handvatten om zowel in het onderwijs als in de organisatie vanuit gelijkwaardigheid te leven
en te werken.
Aanleiding voor verhuizing
• Het huidige huurcontract loopt in 2020 aan het eind van het schooljaar af.
• De huidige locatie kan rond de 70 leerlingen aan (huidig aantal).
• Om de gewenste groei (tot max. 120 kinderen) te faciliteren, is meer ruimte nodig.
Wensen en eisen nieuwe locatie
Locatie
• Voorkeurslocatie: Scheveningen, Statenkwartier, Archipelbuurt en Willemspark, Zeeheldenkwartier,
Bomen- en Bloemenbuurt, Vogelwijk. Anders max. 7 km vanaf de huidige locatie.
• Eis: 2 aparte ingangen voor PO en VO.
• Bereikbaarheid met OV; mogelijkheid tot kort parkeren (30 min) voor afzetten/ophalen van kinderen.
• Wens tot parkeermogelijkheden voor medewerkers (max 5).
• wensen m.b.t. stedenbouwkundige ligging: in omgeving moet draagvlak zijn voor “geluidsoverlast”
van spelende kinderen, een vrijstaand gebouw heeft de voorkeur.
Binnenruimte
• Benodigde bruto vloeroppervlak: ca 1400 m2.
• Eis: deel van het pand moet zodanig ingericht kunnen worden, dat er zicht is op de jonge kinderen.
• Voorkeuren:
- kantine voorzien van een half open keuken, zodat kinderen makkelijk toegang hebben, met
mogelijkheid voor toezicht.
- centrale ontvangstruimte/entree, waar alle andere ruimtes op uitkomen.
- ruimte met mogelijkheid voor evenementen met grote groepen (350 mensen).
- sportmogelijkheid op loopafstand van de school of inpandig.
Buitenruimte
• Gewenste oppervlakte: ca 500 m2.
Zakelijke kant
• Beoogde verhuisdatum: zomer 2020.
• Gewenste huurtermijn: bij voorkeur onbepaalde tijd.
• Gewenste aflossingstermijn bij koop/nieuwbouw: financiering zal via een investeerder lopen en
geschiedt in overleg.
Samenwerking en combinaties
• Gezamenlijk gebruik met andere bestemmingen mogelijk:
- Cursussen vanuit particulieren, voor kinderen of volwassenen;
- Naschoolse opvang;
- Culturele activiteiten;
- Combinatie met wonen en kantoren afhankelijk van de locatie, gebouwtype en mogelijkheden
binnen het bestemmingsplan.

Programma van Wensen in m2
Ruimte omschrijving

m2 sub- totalen in m2

Taalruimte

20

Science-ruimte

20

Bieb

20

Rekenruimte

20

Wereldruimte

20

plus 5 x Lesruimte van gemiddeld 20 m2

100

Totaal aan Lesruimten
Atelier (inclusief een ruimte voor gereedschap)
Theater
Bouwhoek

200
30
135
12

Totaal aan Creatieve ruimten
Aula eventueel gecombineerd met binnenkomsthal
Kantine

177
90
180

Mediatheek

35

Rustruimte

12

Totaal aan Algemene ruimten
6 x Kringruimte van gemiddeld 20 m2

317
120

Speelruimte

60

Opslagruimte

25

Leerwinkel

25

Administratie

12

Directeursruimte

12

(deels open) keuken

25

toiletten vrouwen (min 5)

10

toiletten heren (min 5)

10

toiletten genderneutraal (min 5)

10

technische ruimte (gebouwinstallaties)

10

technische ruimte (ict-installaties)

10

Totaal aan Overige rumten
Totaal aan functionele Binnenruimtes (NB: zonder gangen, wanden etc.)
Totaal aan Buitenruimte 500

329
1023 m2
500 m2

Er is minimaal 1400 m2 BVO nodig, incl overige ruimtes zoals gangen, toiletten, technische ruimtes etc.
Dit is exclusief een sportzaal en de gewenste 500 m2 buitenruimte.
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Colofon
Contact voor vragen mbt huisvesting
Frans van der Lek, voorzitter, fransvanderlek@gmail.com
Ingrid Koster, architectuur / bouwkundig ingenieur ingrid@kostervooges.nl
Contact voor algemene vragen
Marty Smit, directie, marty@devrijeruimte.org
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Onderwijs is niet het vullen van lege emmers, maar het aansteken van een haardvuur
– Heraclitus – Grieks wijsgeer

