BRAAMBOSSCHOOL
KLEINE BREDE SCHOOL IN HOOFDDORP. 2001-2003. 2.645 M 2 BVO.
€ 930 / M 2. WINNAAR SCHOLENBOUWPRIJS 2004.

Het gebouw herbergt een basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse
opvang en een gymzaal. Deze laatste wordt ook gebruikt door verenigingen
en kan separaat van de school functioneren. De samenvoeging van
verschillende functies zorgt voor een overlapping in ruimtegebruik en
hierdoor wordt optimaal van de infrastructuur gebruik gemaakt.
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De route door de school
eindigt in de aula, waar door
een groot raam uitzicht is op
de wijk.

De ruimten zijn als een oplopende en continue route van klein naar groot door het
gebouw georganiseerd. Zo klimmen de kinderen hogerop in de school. De verschillende
niveaus zijn onderling verbonden door trappen en hellingbanen om steeds op een andere
manier door het gebouw te kunnen bewegen. Deze collectieve ruimte vormt het hart
van de school en is een informele plaats waar de kinderen hun eigen plek in de school
kunnen zoeken, in plaats dat die hen wordt opgelegd. De toiletten en bergruimten zijn
verzameld in grote, houten dozen, die in het hart van het gebouw zijn geplaatst. Rondom
deze objecten zijn ook extra werkplekken ontstaan voor groepswerk of individuele
taken. Het gebouw kan tegen een stootje en is op maat van het kind ontworpen. Er is
veel aandacht besteed aan de detaillering en de materialisatie van het interieur, waar
heldere kleuren en duurzame materialen worden toegepast.
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Circulatieruimten verbreden zich tot leerpleinen.
Karakteristieke bovenlichten laten daglicht toe.
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