ADVERTORIAL

IKC Remigius heeft zin in nieuw gebouw
Als alles volgens de planning gaat,
zit IKC Remigius vanaf augustus 2023
in een spiksplinternieuw gebouw op
een andere locatie in het centrum
van Duiven. Dan is het huidige gebouw precies vijftig jaar meegegaan.
Hoewel IKC Remigius een drukke tijd
voor de boeg heeft, wordt reikhalzend uitgekeken naar de verhuizing.
Dat is logisch, want het nieuwe gebouw wordt helemaal afgestemd op
de onderwijsvisie van IKC Remigius.

dan heb je geen nieuw gebouw en is er
minder mogelijk qua duurzaamheid.”
Voor de nieuwbouw is naar diverse
plekken in het centrum gekeken. De
keuze viel op de locatie waar voorheen
sporthal De Spelleward stond. Belangrijke voordelen zijn de groene omgeving, met onder andere het Patersbosje, en de verkeersveiligheid. “Een IKC
aan een drukke straat als de Kastanjelaan is natuurlijk niet ideaal”, zegt
Wilbert Arends.

In IKC Remigius kunnen kinderen
van 0 tot en met 12 jaar terecht; eerst
in de kinderopvang, die wordt verzorgd door Zonnekinderen, en vanaf 4
jaar op de basisschool. Vandaar de
naam IKC, wat staat voor integraal
kindcentrum. IKC Remigius is nu nog
gevestigd aan de Kastanjelaan (hoewel het officiële adres Droopad 1 is),
midden in het centrum van Duiven.
IKC Remigius is een begrip in Duiven, weet directeur Wilbert Arends:
“Je ziet vaak dat scholen bij een verhuizing of nieuwbouw meteen ook
een nieuwe naam kiezen, maar dat is
bij ons ondenkbaar.” De afgelopen jaren kromp het aantal basisschoolkinderen in Duiven, waardoor enkele
scholen moesten sluiten, maar IKC Remigius bleef stabiel op 350 tot 400
leerlingen. Momenteel is sprake van
groei.

Gebouw met twee gezichten

Groen en verkeersveilig
Het huidige gebouw is altijd goed
onderhouden, maar voldoet niet meer
aan de eisen die modern onderwijs
stelt. Er is bijvoorbeeld nauwelijks
ruimte voor leerpleinen en de meeste
lokalen hebben slechts twee stopcontacten. Volgens onderwijswethouder
Ineke Knuiman is grootschalige renovatie afgewogen tegen nieuwbouw.
“Renovatie was iets goedkoper, maar

Architect Roel Jansen heeft samen
met het team van KOW Architecten
een gebouw met twee gezichten ontworpen. “Aan de voorkant heb je een
best wel ‘stenig’ centrum en aan de
parkzijde veel groen. Daarom hebben
we gekozen voor een markante en
strakke gevel richting het centrum en
een paviljoensfeer met ronde vormen
aan de parkzijde.”
De nieuwbouw krijgt zestien lokalen, vier ruimtes voor kinderopvang
en vijf speel- en leerpleinen. Om voldoende buitenruimte te creëren, zijn
er twee bouwlagen. De verdieping
wordt bereikbaar via een binnen- en
buitentrap én een lift, zodat het IKC
volledig inclusief wordt.
Wilbert Arends is erg blij met het
ontwerp: “Iedereen droomt mee. We
hebben bijvoorbeeld moodboards met
bijdragen van leerlingen en ouders en
als team geven we natuurlijk ook veel
input. Het is mooi om te zien hoe langzamerhand een gebouw ontstaat dat
van ons allemaal is.”

Verbinding en ontmoeting
Het belangrijkst is uiteraard dat het
ontwerp perfect aansluit op de visie
van IKC Remigius op kinderopvang en
basisonderwijs. Wilbert Arends: “Je
ziet bijvoorbeeld de doorlopende leer-

Tekening van de voorzijde van het nieuwe IKC Remigius (afbeelding KOW Architecten).

Foto: René Nijhuis Fotografie.
Staand v.l.n.r.: Arjen Wientjes (algemeen directeur Kinderopvang Zonnekinderen), Ineke Knuiman (wethouder onderwijs) en Wilbert
Arends (directeur IKC Remigius). Zittend: Roel Jansen (KOW Architecten) en Annemieke Miltenburg (bestuurder Stichting Innerwaard).

lijn van 0 tot en met 12 jaar terug in het
gebouw. Nu zitten alle leeftijden kriskras door elkaar, terwijl de kinderen
straks steeds een lokaal opschuiven.
Groep 3 zit dus tussen groep 2 en
groep 4. Zo krijg je meer verbinding en
ontmoeting.”
Leeftijdsgroepen komen ook veel
meer met elkaar in aanraking omdat
de lokalen uitkomen op gezamenlijke
speel- en leerpleinen. “Een leerling
van groep 6 die al toe is aan leerstof
van groep 7 kan makkelijk aanschuiven en hoeft niet meer naar een ander
gedeelte van het gebouw. Dat is veel
prettiger voor kinderen.”
Er zijn bovendien meer mogelijkhe-

den voor differentiatie en thematisch
onderwijs. Bij de basisvakken wordt
veelal eerst klassikale instructie gegeven, waarna de kinderen op hun eigen
niveau met de lesstof aan de slag gaan.
Dat kan in het lokaal of op het leerplein, terwijl de leerkracht individuele begeleiding geeft.
Op IKC Remigius worden persoonlijke leerdoelen met leerlingen besproken. Via thematisch onderwijs
kunnen ze hun talenten ontdekken.
Wilbert Arends: “Op de leerpleinen
zoeken ze informatie op, bijvoorbeeld
over vulkanen of een land, waarna ze
op een eigen plekje rustig aan het
werk gaan.”

Tekening van de parkzijde van het nieuwe IKC Remigius (afbeelding KOW Architecten).

Leren in het groen

Opvallend is ook dat iedere groep
een eigen groene buitenruimte krijgt,
die direct vanuit het lokaal bereikbaar
is. Deze ‘tuin’ kan gebruikt worden
voor lessen over natuur en duurzaamheid maar ook voor andere vakken. Dit
geldt ook voor de lokalen op de verdieping, waar twee dakterrassen worden
gerealiseerd met picknicktafels en veel
groen. Wilbert Arends: “Op deze manier kunnen we duurzaamheid heel
mooi in ons onderwijs integreren.”
Duurzaamheid komt ook op andere
manier terug in het ontwerp voor het
nieuwe IKC Remigius. Op het dak komen zonnepanelen te liggen met binnen een monitor, zodat de kinderen
kunnen zien wat de opbrengst is. Het
schoolplein krijgt zo min mogelijk verharding, waardoor de kinderen kunnen spelen in het groen en problemen
als hittestress en wateroverlast worden verminderd.

Als de gemeenteraad deze week instemt met de nieuwbouw voor IKC Remigius wordt meteen begonnen met
de bestemmingsplanprocedure. Als
alle meezit, beginnen de kinderen het
schooljaar 2023-2024 in een schitterend nieuw gebouw. De omwonenden
worden regelmatig bijgepraat, zoals
maandag 19 juli op een inloopavond in
De Stek. Ook is er een klankbordgroep.

