
Renovatieplan CBS Menso Altingschool

Brinkhovenlaan 3b te Paterswolde
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Historie

� Monumentnummer: PM2-0258
� Gebouwd in opdracht van Stichting Christelijk Onderwijs Eelde
� Ontwerp van: Architect K. Sandburg� Ontwerp van: Architect K. Sandburg
� Periode: 1954 – 1955
� Adres: Brinkhovenlaan 3b
� Plaats: Paterswolde
� Provincie: Drenthe
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De omgeving
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Het ontwerp

� Oorsponkelijk tweeklassige school
� Reeds vier keer uitgebouwd
� Het schoolgebouw bevat twee kenmerkende kunstwerken� Het schoolgebouw bevat twee kenmerkende kunstwerken
� Volledig ontworpen conform de ideeën van het Groningse scholentype van J.H. 

Wilhelm
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De uitbreidingen

� 1954 – 1955: Tweeklassige school, ontwerp architect K. Sandburg

� 1958: Uitbreiding met derde klaslokaal, ontwerp architect K. Sandburg� 1958: Uitbreiding met derde klaslokaal, ontwerp architect K. Sandburg

� 1967 – 1968: Uitbreiding hal, sanitair, personeelskamer en twee klaslokalen, 
ontwerp architectenbureau Sandburg en Jansen

� 1971 – 1972: Uitbreiding zesde leslokaal en gemeenschappelijke ruimte, ontwerp 
architectenbureau Sandburg en Jansen

� 1981: Uitbreiding gangzone voor lokalen naar ontwerp van Jansen-Van Deel-� 1981: Uitbreiding gangzone voor lokalen naar ontwerp van Jansen-Van Deel-
Dallenga
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Kunstwerken

� Twee kunstwerken die aan het gebouw zijn gerelateerd en die bij de bouwfasen 
tot 1968 behoren

– Op de langsgevel aan de straatzijde een bronzen kunstwerk van twee schoolgaande – Op de langsgevel aan de straatzijde een bronzen kunstwerk van twee schoolgaande 
kinderen

– In de hal (voormalige garderobe) is een wandmozaïek aangebracht die een weelderige 
boom weergeeft
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Kenmerken ontwerp

� Nieuwe inzichten over pedagogiek, hygiëne en sociale verhoudingen

� Plaatsing in het groen� Plaatsing in het groen

� De oriëntatie

� Aanwezigheid van grote ramen voor veel zon- en lichttoetreding

� Goede (natuurlijke) dwarsventilatie

� Vriendelijke, uitnodigende uitstraling van architectuur

� Prototype van een gangloze school
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Waardering

� Hoge cultuurhistorische waarde van het gebouw voor de ontwikkeling van het 
lager onderwijs in Drenthe en Nederland, waarbij het gebouw uiting geeft aan de 
naoorlogse pedagogische onderwijsontwikkelingen die aan het ontwerp ten naoorlogse pedagogische onderwijsontwikkelingen die aan het ontwerp ten 
grondslag liggen en waarbij het domein van het kind leidend is

� Architectuurhistorische waarde van het object gelet op esthetische kwaliteiten van 
het ontwerp (bijzondere schakering van bouwvolumes, lessenaarsdaken en goed 
doordachte lichttoetreding)

� Kunsthistorische waarde van de aan het gebouw gerelateerde kunstwerken

� Stedenbouwkundige waarde van de school en de ruimtelijke relatie die het 
aangaat met de omgeving

� Visuele gaafheid en herkenbaarheid van het ontwerp aan de straatzijde
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De toekomst / doelstelling

� Mogelijkheid geboden aan gebruikers voor huisvesting in MFA Tynaarlo
– Bij opheffing vervalt het gebouw terug aan de gemeente
– Wat is de kans voor herbestemming van het gebouw op deze locatie? En dan met – Wat is de kans voor herbestemming van het gebouw op deze locatie? En dan met 

name onderwijs gerelateerd

� Alternatief ingewilligd om te blijven op de huidige locatie en het gebouw voor 25 
tot 30 jaar mee te laten gaan

� Het gebouw aan de buitenzijde ‘onderhouden’ en aan de binnenzijde ‘functioneel’ 
en ‘eigentijds’ maken
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Buitenzijde
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Buitenzijde

� Vervangen houten gevelkozijnen (incl. toepassing screens)
– Met uitzondering van straatzijde, aldaar restauratie inclusief                                            

handhaving stopverfhandhaving stopverf

� Naïsoleren daken
– Door toepassing van hoogwaardige isolatiematerialen is en                                   

creëren van ‘afwateringsgoot’ verandert het gevelaanzicht niet

� Gedeeltelijk aanbrengen panelen in bovenlichten lessenaarsdaken (t.b.v. WTW)

� Nieuwe toegangpoort in afscheiding schoolplein (1981)� Nieuwe toegangpoort in afscheiding schoolplein (1981)
– RAL-kleur conform gevelborstwering 

(hekwerk staal)

� Algemeen schilderwerk (kleuren als bestaand)
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Functionele aanpassingen

� Gemeenschappelijke ruimte inrichten voor multifunctioneel 
gebruik

– Gebruik voor buitenschoolse opvang– Gebruik voor buitenschoolse opvang
– Gebruik als (peuter)speelzaal
– Gebruik voor ouderavonden en (feestelijke) bijeenkomsten

� Herplaatsen mozaïek ‘weelderige boom’ naar centraal punt

� Frisse en moderne uitstraling binnenzijde gebouw

� Verbeterde binnenklimaat en comfort (mechanisch)

Motto: het kind staat centraal

� Verbeterde binnenklimaat en comfort (mechanisch)

� Gebouw upgraden naar ‘hedendaagse’ wet- en 
regelgeving
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Herplaatsen mozaïek

Bestaande 
locatie mozaïek

Nieuwe
locatie mozaïek
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Toepassing warmteterugwinning lokalen

� Duurzaam

� Energiezuinig en comfort verhogend� Energiezuinig en comfort verhogend

� Betere ventilatievoorzieningen 
(conform het Bouwbesluit 2012)

� Lage exploitatiekosten

� Géén ventilatieroosters benodigd in de 

Voorbeeld toegepaste Itho unit

gevelkozijnen 
(N.B. in een klaslokaal is ca. 7,00 m1 aan 
ventilatieroosters benodigd, conform het 
Bouwbesluit 2012)
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Detaillering
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Dank voor uw aandacht

� Ook namens

– Christelijk Basisonderwijs Noordoost Drenthe (CONOD)– Christelijk Basisonderwijs Noordoost Drenthe (CONOD)

– CBS Menso Altingschool


