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Slim combineren
“De Jorisschool werd geopend in 1966. In 1979 en 1997 

zijn er bouwkundige aanpassingen geweest. Door het 

beschikbaar komen van een budget uit het integraal 

huisvestingsplan van de gemeente Helmond en door 

creatief om te gaan met het budget vanuit het meerja-

ren onderhoudsprogramma van onze school, zijn we 

erin geslaagd een totaalbudget te creëren waarmee 

we aan de slag zijn gegaan. De huidige bouwkundige 

opzet van de school lijkt nog het meest op die van 

een stemvork; één front en twee vleugels, die toegang 

geven tot het speelterrein achter de school. Door het 

bouwen van een nieuwe gemeenschappelijke ruimte 

tussen de twee vleugels verbinden we de onder- en bo-

venbouw en komt er de zo gewenste routing in school. 

De gemeenschappelijke ruimte krijgt zowel aan de 

speelplaatszijde als aan de patiozijde zes meter brede 

overheaddeuren. In deze multifunctionele ruimte, die 

het karakter heeft van een theater, komt een verrijd-

baar podium, dat bestaat uit drie segmenten waardoor 

meerdere opstellingen mogelijk zijn. Het podium kan 

zowel op het speelterrein als in de patio worden inge-

zet. De entree van de school, waar in de loop der jaren 

allerlei ruimtes zijn gecreëerd, wordt ‘schoongeveegd’. 

Alle ruimtes en het plafond worden verwijderd. In dit 

nieuwe entreegebied, dat tevens toegang geeft tot de 

patio, komen twee mobiele units, respectievelijk twaalf 

en negen vierkante meter. Dit worden de werkruimtes 

voor de administratief medewerkster en de conciërge. 

Het entreegebied krijgt een museale functie. Het 

‘opmerkelijke’ van de mobiele units is, dat ze van de 

buitenzijde functioneel kunnen worden ingezet bij 
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“Onze visie is, dat creatieve geesten de toe-

komst hebben. Creativiteit staat hoog in 

ons vaandel en dat we willen we stimule-

ren door middel van onze profielen kunst & cultuur 

en techniek & wetenschap. We tonen hiermee lef door 

in een tijd waarin scholen vooral worden afgerekend 

op opbrengsten op taal- en rekengebied, uit te blijven 

gaan van een evenwichtige ontwikkeling van onze kin-

deren. Op onze school, de Jorisschool in de Helmond-

se wijk Mierlo-Hout, is een opmerkelijke verbouwing 

van start gegaan. De komende maanden zal deze 

basisschool een ware metamorfose ondergaan.”

Creatieve geesten 
      hebben de toekomst

Een enthousiaste directeur van de Jorisschool uit Helmond vertelt over een opmerke-
lijke verbouwing, waarin creatieve geesten de toekomst hebben, kunstenaars ingezet 
worden, de kinderen meewerken en de school weer haar plaats opeist in de wijk.

Opmerkelijke verbouwing Jorisschool
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exposities doordat de buitenkant bestaat uit panelen 

en lijsten, waardoor kinderen maar ook kunstenaars 

en wetenschappers twee en drie dimensionale werken 

kunnen exposeren.” 

Dichtbij en betrokken
“Onze slogan is ‘dichtbij en betrokken’. We willen in 

de wijk weer een rol van betekenis gaan spelen en 

hebben de ambitie om het kloppende, culturele hart 

van de wijk te worden waarop de thema’s ontmoeten 

en verbinden nog het meest van toepassing zijn. De 

huidige patio doet nu dienst als fietsenstalling en 

het team maakt er dankbaar gebruik van als de zon 

wil gaan schijnen. Kinderen zijn hier nooit te vinden 

geweest wat opmerkelijk genoemd mag worden, 

omdat de patio een oase van rust is en zeer zeker als 

werkruimte ingezet had kunnen worden. In de nieuwe 

opzet wordt de functie van ontmoetingsplek als ook 

van expositieruimte verder versterkt. De huidige aula 

wordt ingericht als kunstlab waar de kinderen naar 

hartenlust hun creativiteit kunnen laten gelden. Wie 

straks voor de school staat, kijkt dwars door het en-

treegebied, de patio en de gemeenschappelijke ruimte 

het speelterrein op, waardoor je zou kunnen spreken 

van een ‘doorzonschool’. En dat is wat we ook voor 

ogen hebben gehad: veel ruimte en veel licht. Bij het 

gehele bouwproces zijn veel kunstenaars betrokken. 

Zo heeft een student van de ArtEZ kunstacademie, Sjef 

Mols,  de mobiele units ontworpen en vervaardigd, is 

beeldend kunstenaar Frank van der Vorst samen met 

alle kinderen bezig de grote raampartijen aan weerszij-

den van het entreegebied te voorzien van een kunst-

werk en beeldend kunstenaar Cecil Kemperink met de 

inrichting van de patio. En alsof dat nog niet genoeg is, 

worden de toiletgroepen gerenoveerd, de lokalen, kan-

toren en verkeersroutes voorzien van nieuwe vloeren 

en wordt alles in onze nieuwe huisstijl geschilderd.” 

Onderscheidende bouwfase
“Door het gebruik van nieuwe bouwmaterialen (onder 

andere polycarbonaatpanels aan de gehele achterzijde 

van de school en het nieuwste type dakpan), is er een 

nieuwe, onderscheidende (bouw)fase in de historie 

van de school van start gegaan. Resultaat is een ver-

bouwing waar ik als schoolleider zéér trots op ben. Ik 

wil mijn enthousiasme graag delen met anderen, die 

in de toekomst ook in de gelegenheid komen om een 

schoolgebouw eens flink ‘op te schudden.”  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van der 

Zanden, directeur van de Jorisschool in Helmond, telefoon 0492-

537345 of 06-10653537 of surfen naar www.jorisbasisschool.nl.

“We willen 
in de wijk 
weer een rol 
van betekenis 
gaan spelen.”
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