
Internet heeft er voor gezorgd dat informatie overal is. De 

school is dus niet meer de plek waar informatie te verga-

ren is. Inspiratie ontstaat juist vanuit persoonlijk contact. 

Een vlammend betoog van een docent, een verwondering 

wekkende natuurkundeproef, een bedrijf dat komt vertellen 

over innovatieve producten of leerlingen die op het podium 

hun muzikaliteit tonen, dat zijn de momenten die inspireren 

en motiveren. Daar gaat het om!

De aard van de activiteit is vanuit het onderwijsprogramma 

gedefinieerd. De sfeer waarin het zich afspeelt kan actief of 

ontspannen zijn. Met wat meer rumoer op de achtergrond of in 

een stilteruimte. In een grote groep, met z’n tweeën of alleen. 

Activiteiten kunnen gericht zijn op samenwerken of op verdie-

ping in een bepaald onderwerp. Hoe het ook zij, het onderwijs 

moet op een indrukwekkende wijze geëtaleerd worden in een 

schoolgebouw dat daar ruimte voor biedt. 

Spring architecten vindt dat het inspireren van de leerling en de 

ontwikkeling van de leerling centraal zou moeten staan in het 

schoolgebouw. Dit is net even anders dan de leerling centraal te 

stellen. Niettemin blijven de leerlingen natuurlijk de doelgroep 

waar we het voor doen. En wat het ontwerp en de inrichting van 

uw school hierin kan betekenen vertellen wij u graag.

      Neem voor meer informatie contact op met Alfons Hams:  

a.hams@spring-architecten.nl of 010-4132790

Havo Notre Dame: auteursrecht Spring architecten / Rinus Roovers architect.

Samenwerken en communiceren zijn 
activiteiten die gestimuleerd moeten worden. 
Leerlingen komen naar school om van 
gedachten te wisselen met andere leerlingen, 
reflectie te krijgen van docenten, samen te 
werken in kleine groepjes en om optredens 
en voordrachten bij te wonen. Volgens Spring 
architecten staat ‘ontmoeten’ centraal in de 
school van de toekomst.
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