
Bijlage III 

Het plan van inpassing is getoetst 

aan het rooster en maakt gebruik 

van de in te roosteren uren in relatie 

tot de lokalen die beschikbaar zijn. 

Dit zijn de vaklokalen, theorielokalen 

en ruimtes die (tijdelijk) geschikt 

te maken zijn voor onderwijs in de 

gebouwen B, D, Van Ostadestraat en 

Van Eesterenlaan. 

Het plan is verschillende malen 

doorgerekend ter controle en goed-

gekeurd door de schoolleiding.  

De onderstaande aanpassingen 

hebben betrekking op de tijdelijke 

situatie tijdens de bouw- en verbou-

wingsfasen. De situatie na de bouw 

wordt verwerkt in het definitieve 

Programma van Eisen (PVE).  

De voornaamste onderdelen van het 

plan (wijzigingen met betrekking tot 

het vervangen de gebouwen A en C) 

worden hier verkort weergegeven:

• Voor het vervangen van de on-

derbouw theorielokalen in ge-

bouw A wordt gebruik gemaakt 

van de theorielokalen in gebouw 

B en gebouw D.

• Voor het vervangen van de 

theorielokalen van een deel van 

de bovenbouw wordt gebruik 

gemaakt van de ruimte in de 

Van Ostadestraat en van de 

vervangende huisvesting in de 

Van Eesterenlaan en van de bèta 

lokalen in de Pieter de Hooch-

straat. De Pieter de Hooch straat 

en de Van Ostadestraat worden 

daarbij voor een deel van de 

bovenbouw rooster technisch 

gebruikt als communicerende 

vaten.

• Voor de vaklokalen BiNaSk 

blijft de situatie op de Pieter de 

Hooch straat ongewijzigd.  

De capaciteit in gebouw C die 

wegvalt wordt opgevangen bin-

nen de roosterruimte in het Nask 

lokaal op de Van Ostadestraat.

Het beknopte plan van  
inpassing



• De vervanging voor de lokalen 

tekenen wordt voorzien door 

het realiseren van een vervan-

gend tekenlokaal in de Pieter 

de Hooch straat en door het 

inrichten van een tekenlokaal op 

de Van Eesterenlaan.

• De vervanging van het lokaal 

textiel wordt voorzien binnen 

de roosterruimte in het lokaal 

textiel en tekenen op de Van 

Ostadestraat.

• De vervanging van de lokalen 

techniek wordt voorzien binnen 

de roosterruimte en door het 

uitbreiden van de techniek 

inrichting in het science lokaal 

op de Van Ostadestraat en 

het inrichten van het huidige 

opslaglokaal E0/11 in de Van 

Ostadestraat voor techniek.

• De vervanging van de gymzalen 

in gebouw C wordt voorzien via 

aanvullende ruimte naast de 

zalen in Du Midi in de Apollohal 

en sporthal de Pijp. Voor de Van 

Eesterenlaan komt een gymzaal 

beschikbaar op het Obiplein.

• De mediatheek wordt in ver-

kleinde vorm tijdelijk gehuisvest 

in lokaal D1/5c.

• In de Van Eesterenlaan wordt 

een vergelijkbare ruimte inge-

richt.

• In de Van Ostadestraat is een 

mediatheek aanwezig.

• De repro wordt verplaatst naar 

D0/2k. Het zorglokaal wordt 

verplaatst naar de ruimte aan de 

overkant van de gang.

• De poortloge wordt verplaatst 

naar de oorspronkelijke conciër-

geloge aan de Nicolaas Maes-

straat.

• De opvangruimte in de Van 

Ostadestraat in E0/1 wordt ver-

plaats naar ruimte E2/5k. E0/1 

wordt in gebruik genomen als 

leslokaal.

• De kelder van Gebouw C wordt 

opgeruimd. Vervangende opslag 

wordt gerealiseerd in de kelder 

van Gebouw D.

• Voor fiets parkeren op de Pieter 

de Hoochstraat wordt ruimte 

gemaakt op de parkeerplaatsen 

in de Nicolaas Maesstraat en 

langs de Hobbemakade.

• Langs het fietspad voor Gebouw 

D wordt en veiligheidshek ge-

plaatst.


