schoolreisspel

Schoolreis
Plannen om een nieuwe school te bouwen
of een bestaande school te renoveren?
Maar waar begin je, want als leerkracht of
schooldirecteur ben je toch vooral bezig
met het geven van goed onderwijs! Om je te
helpen om jullie onderwijsvisie te vertalen
in uitgangspunten voor het schoolgebouw
spelen wij met jullie het schoolreisspel.
Als je een nieuw gebouw voor primair of voortgezet
onderwijs mag realiseren of de bestaande school gaat
renoveren komen er allerlei vragen op je af. Ons unieke
schoolreisspel helpt je bij de start van het project om de
ambities duidelijk in kaart te brengen.

Het spel

Tijdens het spel komen vragen aan de orde als: Hoe
ziet jouw droomschool eruit? Hoe kan het gebouw jullie

onderwijsvisie ondersteunen? Welke ruimten heb je
eigenlijk nodig in de (nieuwe) school? En welke uitstraling
en sfeer moet de school straks hebben?
Het schoolreisspel is bedoeld voor iedereen die bezig
is met de toekomst van het schoolgebouw. In één
dagdeel kan het spel gespeeld worden met directieleden,
docenten, medewerkers, ouders of andere betrokkenen.
Op een informele manier lopen wij de verschillende
aspecten van de toekomstige school door.

Tijdens het spel doorlopen wij
de volgende fasen:

Zo ontstaat in een kort tijdsbestek een goed beeld van de
eisen, wensen en aandachtspunten.
Wij kiezen er nadrukkelijk voor om tijdens het spel nog
geen koppeling te leggen met het bestaande gebouw. Uit
onze ervaring blijkt dat ambities voor de toekomst beter
kunnen worden verwoord zonder beperkt te worden door
de kaders van het huidige gebouw.

Resultaat

Het spel eindigt met een concreet resultaat: het
reisdocument. Dit Ruimtelijk- en Functioneel Programma
van Eisen op hoofdlijnen is de eerste aanzet tot een
blauwdruk voor jouw droomschool. Dit document vormt
de goede start van een project en kan ook een rol spelen in
de besluitvorming door gemeente of eventuele financiers
om het project wel of niet te kunnen starten.
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In korte tijd worden de ambities voor het schoolgebouw
duidelijk en vastgelegd.
Discussies worden in korte tijd en op informele wijze
gevoerd.
Snel inzicht in de (on)mogelijkheden van jouw
gebouw(en).
Breed draagvlak door informele aanpak.
Jouw droomschool krijgt letterlijk vorm met als
resultaat een reisdocument.
De eerste aanzet voor jouw project tegen lage kosten.

1. Dromen: waar moet jouw droomschool aan voldoen?
2. Onderwijsvormen: welke activiteiten worden in jouw
nieuwe school gehuisvest?
3. Huisvestingsvormen: welke ruimtes zijn nodig en wat
zijn de onderlinge relaties?
4. Verschijningsvormen: welke uitstraling heeft jouw
toekomstige schoolgebouw aan de buitenkant?
5. Sfeer: hoe ziet de binnenkant van de school er straks
uit?
6. Wvttk: welke onderwerpen zijn nog meer belangrijk
voor jouw school?
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