
 

CRITERIA VOOR NIEUWBOUW HET KOFSCHIP 

Plein  • Een eigen schoolplein met groen en open karakter op de begane 
grond.  Een overzichtelijk schoolplein dat minimaal de m2 heeft van 
TSP (1500m2 om op te spelen) Schuur/fietsenstalling moet los hiervan.   

• Uitdagende speelruimte (klimbos)  

• Schoolplein los van eventuele andere school   

Omgeving  • Hek of haag indien water in de buurt. Niet aan een doorgaande weg.  

• Fietsveiligheid erg belangrijk!  

Parkeren  • +/- 30 parkeerplaatsen en kiss & ride +/- 10 plekken  

Gebouw  
  

• Maximaal 2 laags gebouw   
Ruimtes zelfstandig:  

• 9 klaslokalen met eigen opslagruimte in het lokaal (rekening houden 
met extra m2 voor wandvullende kasten)   

• Leerplein voor 168 leerlingen (3-8)  

• Aula voor 200 kinderen (eventueel in combi met leerplein)  

• Kleuters moeten bij de school maar ook afgesloten worden i.v.m. geluid en 
werken  

• Kleuters op de begane grond  

• 5 kantoorruimtes (IB, 
directie, administratie, schoolassistent, onderwijsonderteuner)  

• Lerarenkamer + keukentje (eventueel deels delen, maar ook mogelijkheid 
apart)  

• Speelzaal  

• Materialen magazijn  

• Spreekkamer  
Eventueel delen:  

• Schoolbibliotheek  

• Kookruimte   

• Techniekruimte   

Kleinschaligheid   • Overzichtelijke ruimtes, huiskamer gevoel  

Indien delen  Om kleinschaligheid te behouden moeten indien 2 scholen volledig gescheiden zijn:  

• Eigen ingang voor Het Kofschip, op ruime afstand en niet in zicht van een 
eventuele andere school.   

• Eigen haal en breng plek voor ouders.   

• Enkel bij elkaar in de gezamenlijke ruimtes  

• School(plein) los van andere school.  

Licht  • Rekening houden met lichtval, wij wensen een licht gebouw. \ 

• Veel natuurlijk licht.  

• Goede grote ramen.  

Natuur  • Moestuin/ontdektuin buiten het schoolplein (op het dak).   

• Buitenplaats voor leerkrachten (buiten lestijden om)  

Externen  • BSO ruimtes van tevoren bepalen.  

• Zelf bepalen met welke KDV organisaties en of dit wenselijk is.  

Duurzaamheid  • Zonnepanelen  

• Zoveel mogelijk c02 neutraal (ventilatie/ koeling met warmte terugwin)  

• Alles dient zeer geluidsdicht te zijn.  

 


