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Het Integraal Kind Centrum De Samenstroom bestaat 
uit de michaelschool met 15 klassen, een kinder-
dagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang. Het gebouw vormt een autonoom bouwwerk 
binnen een groene kamer van bestaande bomen en 
een bestaande sporthal. Het ontwerp oogt ingetogen 
maar ook prikkelend door subtiele kleuraccenten in de 
gevel. De hoofdentree vormt een markant en uitnodi-
gend beeld en is gericht naar de wijk.
De opzet van het ontwerp is eenvoudig met heldere 
looplijnen en handige functionele relaties. een grote 
aula met tribunetrap vormt het hart van de school. Aan 
weerszijden bevinden zich de groepsruimten, onder-
ling gekoppeld met verwerkingsruimten. 
Het ontwerp is na intensief overleg met alle gebruikers 
en opdrachtgever tot stand gekomen. Het is ons gelukt 
een volledige vertaling van alle wensen te vatten in een 
architectonisch resultaat waar niet alleen wij maar ook 
gebruikers uiterst tevreden mee zijn.

Ontwerp: rinus roovers Architectuur
Opdracht in samenwerking met rothuizen

Een gebouw voor het kind

zicht op de entree vanuit de wijk
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aula met tribunetrap

detail mediatheek garderobemeubel
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aula met tribunetrap
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groepsruimte met aanzicht op kastenwand en doorzicht naar extra werkpleintjes tussen de groepsruimten. 
De extra werkpleintjes zijn multifunctioneel te gebruiken zowel tijdens als naast de lesuren, zowel door de 
school als BSO

groepsruimte met extra kasten: Veel opbergmogelijkheden vergroten de mogelijkheid voor multifunctioneel 
gebruik van de ruimte. Kastenwanden met schuifdeuren vergoten de bruikbaarheid van de groepsruimte.



Begane grond

1e Verdieping

optie uitbreiding op 2e verdieping

optie extra functies toevoe-
gen met eigen ontsluiting

mogelijkheden tot verandering of uitbreiding van functies

optie interne uitbreiding 
KDV

De aula vormt het hart 
van het gebouw, daar-
omheen bevinden zich 
de groepsruimten, als 
uitwisselbare eenheden 
te gebruiken.
een kolommenstructuur 
zorgt er voor dat toekom-
stige veranderingen in de 
indeling eenvoudig zijn 
uit te voeren.
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