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Voorwoord

Ver- en nieuwbouw De Nassau

Met deze nieuwsbrief wil Building Breda u informeren
over de voortgang en de realisatie van belangrijke
bouwprojecten voor het voortgezet onderwijs in Breda.

Over De Nassau …
De Nassau is een brede school voor voortgezet onderwijs in Breda met de afdelingen (tweetalig) vwo, havo
en mavo. De school heeft bijna 1.700 leerlingen en twee
gebouwen. Een aantal jaren geleden is besloten de
mavo-afdeling te huisvesten in het gebouw aan de Paul
Krugerlaan en de afdelingen vwo en havo in het gebouw
aan de De la Reijweg. De school heeft een afdelingenstructuur waarin drie verschillende teams verantwoordelijk zijn voor de doorlopende leerlijnen en de leerlingbegeleiding.

Zoals in de voorjaarsnieuwsbrief (maart 2014) vermeld
werd, vormen de beide locaties van De Nassau, Graaf
Engelbrecht en Campus Markenhage respectievelijk
Campus Mencia de nieuwe parade van te vernieuwen
schoolgebouwen in Breda.
Het vorige kalenderjaar stond in het teken van de
openingen van prachtig vernieuwde scholen en de
profilering die zij in de nieuwe gebouwen nastreven. Een
duidelijke toegevoegde waarde aan stad én regio voor
de ontwikkelingen van jonge mensen. In voorbereiding
zijn wederom indrukwekkende projecten. Zo is bij Graaf
Engelbrecht de ver- en nieuwbouw gestart die een
bijdrage gaat leveren aan het profiel van sport en media
waarvoor de school zich wil inzetten.
Behoud van voldoende keuzemogelijkheden voor
ouders en kinderen, wordt gerealiseerd met de
realisatie van een campus waarin het Markenhage
College samen met de scholen Michaël College en het
Orion Lyceum zullen opgaan. Drie scholen die een aantal
faciliteiten delen, maken daarmee mogelijk om
onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. De scholen
passen bovendien goed bij elkaar, omdat ze alle drie
gericht zijn op nieuwe vormen van leren. Zo leren ze ook
van elkaar.

Een bijzonder project wordt gevormd door de
ontwikkeling van de internationale campus. De
International School Breda samen met het Mencia de
Mendoza Lyceum gaan deze campus vormgeven. Met
steun van de Provincie Noord-Brabant is deze campus
haalbaar geworden. Hiermee zal weer een parel aan de
kroon van het Bredaas voortgezet onderwijs toegevoegd
worden.
Breda, oktober 2014
Max Hoefeijzers
Directeur Building Breda
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In alle afdelingen worden leerlingen zo veel mogelijk
uitgedaagd. De mavo-afdeling kent projecten zoals het
hotel- en het loopbaanoriëntatieproject. Op de havo is
er havo-select: een programma in samenwerking met
Avans Hogeschool waarbij leerlingen hun kennis verdiepen en werken aan een goede aansluiting met het hoger
onderwijs. Het vwo kent De Nassau Academie waar
leerlingen zicht via een major/minor-structuur bezighouden met vakoverstijgende thema’s. De resultaten
worden vastgelegd in een portfolio dat leerlingen een
voorsprong geeft bij de overgang naar de universiteit.
De schoolgebouwen
De schoolgebouwen waren matig onderhouden en pasten niet meer bij het hedendaagse onderwijs dat De
Nassau verzorgt. Ook was er nog een noodgebouw dat
al dertig jaar dienst deed en dringend vervangen moest
worden. In goede samenwerking met Building Breda zijn
de beide gebouwen van De Nassau in de afgelopen twee
jaar grondig aangepakt.
De la Reijweg
In het vwo-havo-gebouw aan de De la Reijweg werd
begonnen met de sloop van de voormalige kantine. Op
deze plek verrees een veel groter gebouwdeel, ontworpen door architectenbureau Roos en Ros.
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De opening vond plaats op 25 november 2013 en ter
gelegenheid daarvan werd een boek uitgegeven waarin
de kunstcollectie van De Nassau te zien is en beschreven
wordt.
Paul Krugerlaan
In de zomervakantie van 2014 werd de verbouwing van
de locatie aan de Paul Krugerlaan voltooid.

Het bevat een prachtige kantine (drie maal zo groot als
de vorige), een nieuwe personeelskamer, een auditorium met bijna 300 zitplaatsen, een nieuwe scheikundevleugel, een muzieklokaal met drie separate studio’s en
vier theorielokalen.

Een jaar eerder was onder andere de kelderverdieping
al verbouwd op zo’n manier dat nieuwe functionaliteiten aangebracht werden. Naast een studiezaal met 60
zitplaatsen werd er ook een fitnesscentrum gerealiseerd
waarvan alle leerlingen van De Nassau gebruik maken
en buiten de lesuren zijn er ook medewerkers actief.

Dit nieuwbouwdeel werd op creatieve wijze verbonden
met de bestaande gebouwdelen, onder andere met een
lichtstraat over twee verdiepingen waarin de niet onaanzienlijke kunstcollectie van De Nassau een plaats
heeft gekregen. Een kunstzinnig accent is ook te vinden
in de personeelskamer waar een kleurige glas-in-loodwand is gerealiseerd, ontworpen door oud-medewerker
Walter Maas.
Het bestaande gebouwdeel werd grondig gerenoveerd:
plafonds, bekabeling, verlichting, vloeren en wanden
werden vernieuwd. Het hele gebouw ziet er daardoor
als nieuw uit.
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In de zomerperiode werden bijna alle vloeren, kozijnen,
plafonds en bekabeling vernieuwd, de muren gewit en
de verlichting vervangen. In de kantine werd een fraaie
vide gebouwd die plaats biedt aan 40 leerlingen.
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Ook de buitenzijde van het gebouw werd opgeknapt en
van nieuwe kleuren voorzien. In het oog springen de
crèmekleurige tegels die door de mavoleerlingen werden vervaardigd en die een plaats kregen op de vlakken
onder de ramen van de laagbouw. De komende jaren
zullen de nog vrije vlakken worden gevuld met tegelwerk van huidige en toekomstige leerlingen.

Vanaf 14.00 uur ging het officiële programma van start
met een speech van voorzitter Arjan Kastelein en een
uiteenzetting over de ontwikkelingen binnen het Praktijkonderwijs van directeur Jasjo Badura. Daarna kwam
onder luid tromgeroffel van Brassband BEM (Brass Eternity Music) een groep leerlingen de aula in. Zij overhandigden de hamer aan voorzitter Arjan Kastelein en wethouder Haagh waarmee met een ferme klap op de Kop
van Jut, de school geopend werd. Na de openingshandeling werden de genodigden in de gelegenheid gesteld de
school te bezichtigen.
http://www.youtube.com/watch?v=wWyXjJYGQuQ
In het schooljaar 2013 realiseerde ROC West-Brabant
aan de Frankenthalerstraat in Breda de nieuwe Praktijkschool. Het streven was om een duurzaam gebouw neer
te zetten. Hierin is men geslaagd door onder andere
gebruik te maken van een helofytenfilter, verlichting
door middel van bewegingssensoren en duurzame
wandafwerking.

Tenslotte werd de inrichting van de kantine en de personeelskamer in dezelfde stijl als die in het andere gebouw op een hoog niveau gebracht. Op 14 november
wordt het gebouw officieel heropend.

Wethouder Haagh opent Praktijkschool Breda
Onder grote belangstelling opende wethouder Miriam
Haagh 16 oktober jl. het nieuwe gebouw van Praktijkschool Breda aan de Frankenthalerstraat 17.
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Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks
extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs kunnen halen. Toelating vindt plaats via
de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), die elke aangemelde leerling toetst op een aantal criteria.
Praktijkschool Breda begeleidt leerlingen op weg naar
een zelfstandig bestaan van werken,
wonen en vrijetijdsbesteding. Praktijkschool Breda telt
315 leerlingen. Het team bestaat uit 50 personen. U
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Aandacht voor cultuur vormt een verbindende schakel
tussen de drie scholen. Op de campus zal daarom, met
het profileringsbudget, een theaterzaal worden gerealiseerd. Naast de toegevoegde waarde voor de scholen
zelf, zal deze zaal een functie voor de buurt gaan vervullen in, met name, de avonduren.

kunt Praktijkschool Breda bezoeken tijdens de open dag
op 8 maart 2015.

Realisatie Campus Markenhage
Na enige vertraging is in het najaar 2013 door Building
Breda groen licht gegeven voor de ver- en nieuwbouw
aan de Emerweg voor Markenhage College, Michaël
College en Orion Lyceum. Drie scholen met, voor Breda,
unieke onderwijskundige identiteiten die het best kunnen worden aangeduid als ‘(traditioneel) vernieuwingsonderwijs’. Markenhage is een dalton- en cultuurprofielschool, het Michaël is een vrijeschool en het Orion is
een Pleionschool. Het motto van de campus is ‘eenheid
in verscheidenheid’.
Sinds 2008 vormen Markenhage en het Michaël één
organisatie ressorterend onder het bestuur van SKVOB
e.o. In 2013 is het Orion een bestuurlijke fusie aangegaan met SKVOB e.o. In de nabije toekomst zal ook de
instellingsfusie met Markenhage een feit worden.
De scholen houden, ook na de realisatie van de campus,
hun eigen identiteit én er wordt gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden. Dit uitgangspunt is voor het
ontwerp van de (ver)nieuwbouw leidend geweest. Het
bestaande gebouw van Markenhage zal volledig worden
verbouwd zodat de basis op orde wordt gebracht. Voor
het Michaël en het Orion worden nieuwe aansluitende
bouwdelen gerealiseerd. Ook voor Markenhage is in een
uitbreiding van het bestaande gebouw voorzien. De
campus wordt gerealiseerd voor 1.550 leerlingen in
totaal.
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Architect Boris Zeisser van architectenbureau 24H
(www.24H.eu) neemt het ontwerp van de campus voor
zijn rekening. Boris Zeisser heeft een indrukwekkend
staat van dienst en ervaring met het ontwerpen van
onderwijsgebouwen. Zijn visie op onderwijs, zijn materiaalkeuze en zijn vermogen om bestaand en nieuw te
verbinden hebben de doorslag gegeven bij de architect
keuze. Ten tijde van het verschijnen van deze nieuwsbrief is het voorlopig ontwerp afgerond.

Gezien de ligging van het perceel, tussen de wijken
Tuinzigt en Westerpark, is het van belang om omwonenden te betrekken bij de planvorming.
Medio november 2014 zal de bouwaanvraag worden
ingediend. Oplevering van deze, voor Nederland unieke
campus, wordt in schooljaar 2016-2017 verwacht.

