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De St. Michaelschool is een grote katholieke basisschool met 23 groepen.
Om de schaal toch klein te houden gaat het ontwerp uit van een stervorm
met drie vleugels. In elke vleugel zit een domein met leslokalen die direct
aan het hart van het gebouw liggen. Op de kop van de vleugel die een
diagonaal vormt met de hoek Mahlersingel en de Mozartlaan ligt duidelijk
herkenbaar de hoofdentree. Op de kop van de andere twee vleugels liggen
de entrees van de middenbouw en de onderbouw.
Het concept van het gebouw is als een villa in het groen, waarmee de
school refereert aan de vele villa’s in dit deel van Rotterdam. Door het
toevoegen van sculpturale balkons en de grote dak overstekken wordt
het grote volume gebroken en past het bij de schaal van de wijk, en nog
belangrijker, bij de schaal van het kind. De balkons en de dakoverstekken
zijn met krommingen als een sculptuur in elkaar verweven. Ook de houten
nissen met de bankjes in de plint breken de grote schaal van het volume.
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Organisatie
De lokalen liggen in kleine clusters bij elkaar, die een “bouw” vormen. De onderbouw ligt bijvoorbeeld op de
begane grond in de oostvleugel. Tussen de lokalen zijn de gangen extra breed zodat er ook buiten de leslokalen
kan worden gewerkt. Elk cluster heeft een eigen domein, maar door de transparantie in het interieur zijn ze
tegelijkertijd sterk verbonden met het hart van het gebouw. Ook de transparantie tussen de leslokalen en de
brede gangen is groot. De clustering zorgt voor minimale overlast
Het handvaardigheidslokaal, de bibliotheek, het techniekplein liggen allemaal als open ruimten direct aan het
hart. Ook het speellokaal is met een glazen vouwwand te koppelen aan de aula. Hierdoor is er een groot en open
hart ontstaan wat de leslokalen clusters met elkaar verbindt. Op de schaal van het kind wordt in dit grote hart
ingespeeld door nissen met daarin kleine treinzitjes. Hierin kunnen de kinderen zelfstandig werken buiten de
clusters.
Interieur
Alle gangen en centrale ruimten zijn voorzien van een eikenhouten lambrisering. Deze lambrisering garandeert
een duurzaam en sterk interieur aangezien basisscholen zeer intensief worden gebruikt. Deze lambrisering loopt
over in de centrale eiken houten catwalktrap in het hart van het gebouw. Maar ook de houten treinzitjes komen
voort uit deze lambrisering. Het hout geeft de school huiselijkheid waardoor ook het thema van de villa terugkomt
in het interieur.
Duurzaamheid
De dakoverstekken en luifels zijn onderdeel van de hoge duurzaamheidsambitie die in het ontwerp zijn
geïntegreerd. Zij dragen bij aan een kleinere opwarming binnen in het gebouw in de zomer. Ook was er de ambitie
om zoveel mogelijk daglicht in het gebouw te brengen zodat bespaard kan worden op energie voor verlichting. In
het dak boven de dubbelhoge centrale aula zijn vijf grote daklichten gemaakt. Door de vorm van deze daklichten
valt er direct noorderlicht naar binnen. Op de buitenzijde van deze lichthappers, direct op het zuiden liggen PVcellen die de school voorzien van zonne-energie. Naast de dakoverstekken en veel daglicht, heeft de school
een warmte-koude opslag die de hele school via vloerverwarming voorziet van warmte, maar in de zomer ook
van koude. Het gebouw is luchtdicht gebouwd met een Qv10 waarde van maximaal 0,15 wat ook de norm is bij
passieve bouw.
Het meest vernieuwend in het gebouw is het decentrale ventilatiesysteem dat zorgt voor de Frisse Scholen klasse
B. De installaties in de St. Michaelschool zijn volledig geïntegreerd in de ruimtelijke en bouwkundige opzet. Boven
de toiletgroepen en bergingen zitten per twee leslokalen een klein luchtbehandelingskastje dat alleen deze twee
lokalen voorziet van frisse lucht. Deze luchtbehandeling is vraaggestuurd en ventileert alleen wanneer de C02
hoeveelheid in deze ruimten hoger is dan gewenst. De luchtbehandelingskastjes gebruiken dus alleen energie als
daar behoefte aan is en dit wordt geregeld per individuele ruimte. Hierdoor voldoet de school ruim aan de strenge
huidige normen van schone lucht in basisscholen maar met minimaal energiegebruik! Daarnaast lopen er door
de school geen grote luchtbehandelingskanalen. Deze zijn immers minimaal omdat de luchtbehandelingskastjes
direct aan de leslokalen grenzen. Dit heeft als resultaat dat alle ruimten, op de toiletten en bergingen na, 3.20
meter hoog zijn.
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eerste verdieping
1. Centrale hal
2. Groepsruimte
3. Speellokaal
4. Keuken/teamkamer
5. Handvaardigheid
6. Creaplein
7. Bibliotheek
8. Multifunctionele ruimte/leerplein
9. Balkon/dakterras
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luchtbehandeling eerste verdieping
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