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MEVROUW MEIJER GAAT NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL.
Op de drempel van de zomervakantie brengt Mevrouw Meijer u graag op de hoogte van haar
bezigheden in de afgelopen periode. U leest over ons ontwerpend onderzoek naar basis- en
middelbare scholen, over het vervolg daarvan, en over de verschillende uitingen van Mevrouw
Meijer in woord en beeld. Mevrouw Meijer wenst u veel leesplezier toe en alvast een fijne
vakantie!

NIEUW SCHRIFT EN VERNIEUWDE WEBSITE
DIT SCHRIFT IS VAN:

MEVROUW MEIJER
AANTEKENINGEN:

NIEUW LEVEN VOOR
MIDDELBARE SCHOLEN

Mevrouw Meijer heeft een nieuw schrift gepubliceerd met inspirerende
ontwerpen voor middelbare scholen. In dit derde Mevrouw Meijer-schrift
vindt u ‘nieuw leven’-ontwerpen voor de praktijkschool Pro Grotius in Delft,
het gymnasium Beekvliet in Sint Michielsgestel , scholengemeenschap
Oscar Romero in Hoorn en het Rudolf Steiner College in Haarlem.
Download hier het schrift of bestel het bij Mevrouw Meijer. Alle ontwerpen
uit de Mevrouw Meijer-onderzoeken zijn ook te zien op de geheel
vernieuwde website van Mevrouw Meijer.

MEVROUW MEIJER LAAT BASISSCHOOL
WITTE TULP OPNIEUW BLOEIEN
Van het van oorsprong prachtige ontwerp (1965) voor
basisschool Witte Tulp in Amsterdam Nieuw West is
inmiddels weinig meer over. Drie architectenbureaus
onderzoeken hoe het verleden een nieuw gezicht kan
geven aan de toekomst van de school: Studio Prototype
(Amsterdam), ANA architecten (Amsterdam) en Karakter
(Rotterdam)

TWEELINGSCHOLEN IN DORDRECHT
KRIJGEN NIEUW LEVEN
De twee basisscholen De Fontein en De
Albatros in Wielwijk, Dordrecht, zijn naast elkaar
gehuisvest in twee identieke schoolgebouwen.
De gebouwen uit 1958 staan op de gemeentelijke
monumentenlijst. Onlangs is een nieuwbouwplan
op een andere locatie afgeblazen. Nu zullen
beide scholen worden gerenoveerd en uitgebreid, samen met SDK Kinderopvang. Mevrouw Meijer
onderzoekt hoe elk van de twee scholen een eigen aanpak krijgt terwijl tegelijkertijd de monumentale
eenheid van de tweelingscholen bewaard blijft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door VanSchagen
architecten (Rotterdam), Studio Nauta (Rotterdam) en VASD (Amsterdam).

OPLEVERING PIRAMIDE BOERHAAVE HAARLEM SCHALKWIJK

De eerste school uit het grote onderzoek van Mevrouw Meijer in Haarlem Schalkwijk is opgeleverd:
obs Piramide Boerhaave, getransformeerd door Serge Schoemaker Architects. Met enkele
strategische ingrepen heeft dit schoolgebouw uit de jaren zestig een nieuwe functionaliteit en een
frisse uitstraling gekregen; meer licht, lucht en ruimte. Het bureau verkreeg de opdracht na het
ontwerpend onderzoek voor Mevrouw Meijer. Hierin bewees het dat een verbouwing minder geld
kost dan sloop-nieuwbouw, en een toekomstbestendig resultaat oplevert. Lees hier het interview door
Kirstin Hannema met architect Serge Schoemaker: ‘Een frisse school door een frisse blik’, in de uitgave
‘AAARO Vier Jaar ontwerpkracht in Nederland’.

MEVROUW MEIJER TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT
Mevrouw Meijer als voorbeeld
voor architectuurbeleid
Mevrouw Meijer wordt in de Actieagenda
Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 van de regering
geroemd als voorbeeld van vernieuwend
ontwerpen en onderzoeken, toegespitst op
bestaande schoolgebouwen: “Hiermee loopt
Mevrouw Meijer voorop in een nieuwe visie op
scholenbouw, waarin sloop en nieuwbouw niet
langer vanzelfsprekend zijn en de waarde van het
bestaande wordt herontdekt.”
Lees hier de actieagenda ‘Samen werken aan
ontwerpkracht’, met Mevrouw Meijer (p.14).
Minister Bussemaker op bezoek
bij Mevrouw Meijer in Delft
Een hoogtepunt uit het afgelopen schooljaar
was het werkbezoek dat minister Jet Bussemaker
van Onderwijs bracht op 13 september aan de
praktijkschool Pro Grotius in Delft. Mevrouw
Meijer lichtte het ontwerpend onderzoek toe, en
leerlingen en docenten van Pro Grotius vertelden
wat dit voor hun school betekent. Het was een
bijzondere, vrolijke dag, en de minister was zo
onder de indruk dat ze sindsdien bij meerdere
gelegenheden enthousiast naar het werk van
Mevrouw Meijer heeft verwezen.

Na de zomer: Mevrouw Meijer
op de Onderwijsvastgoeddag
Op 26 september 2017 zal Mevrouw Meijer
optreden op de Onderwijsvastgoed Dag
2017 in Driebergen. Het thema van de dag
is ‘Strategische keuzes en duurzaamheid’.
De belangrijkste ontwikkelingen in het
onderwijsvastgoed, in de bekostiging en in
duurzaamheid komen aan de orde, met visies op
oude en nieuwe schoolgebouwen en interessante
gerealiseerde projecten. Mevrouw Meijer zal hier
optreden met ‘Van school van toen naar school
van morgen - Elk schoolgebouw verdient een
tweede kans’. www.onderwijsvastgoeddag.nl

PUBLICATIES
ESSAY MEVROUW MEIJER VOOR
WEDEROPBOUWPUBLICATIE VAN DE RCE
De architectuur uit de Wederopbouwtijd staat steeds meer in de
belangstelling. Dat geldt vooral voor woningen, kerken en bedrijfspanden.
Maar ook de waardering voor de schoolgebouwen uit die tijd groeit, en
Mevrouw Meijer laat met haar onderzoeken zien dat deze historische
gebouwen uitstekend kunnen dienen als scholen voor de toekomst. Dat kan
des te beter als twee werelden die nu nog vaak langs elkaar heen leven, de
krachten bundelen: onderwijshuisvesting en erfgoed. In het essay ‘De school
voor kind en gemeenschap’ legt Mevrouw Meijer een verbinding tussen het
naoorlogse erfgoed en de school van de toekomst, en wijst ze ook op de
inspirerende, optimistische visie waarmee destijds aan scholen werd gewerkt.
Het essay is geschreven in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
als onderdeel van de e-publicatie ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis;
Handreiking bij transformatieopgaven’ (2017). Lees hier het essay (p.86-94).

VASTGOEDSTURING, MEI 2017:
VAN SCHOOL VAN TOEN NAAR SCHOOL VAN MORGEN
Een exclusief interview met Mevrouw Meijer: ‘Naoorlogse scholen worden
vaak lelijk gevonden, maar bezitten veel kwaliteiten die ze geschikt maken
voor transformatie naar de school van morgen. Een nieuw leven voor een
bestaand schoolgebouw is mogelijk en concurrerend met sloop/nieuwbouw.
Een ontwerpend onderzoek waard’. Lees hier het interview.
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