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Campus Hatfield

Eind 2021 wordt het scholencomplex aan de Laan van Sint Hilaire opgeleverd. In deze nieuwe school
worden de Pieter Zeeman en de Meie, samen met de bestaande voorzieningen van de Campus
Cultura onder 1 dak samengebracht. De clustering van deze onderwijsvormen zorgt voor een uniek
scholencomplex in Nederland: onderwijs op maat en nabij thuis. Zo draagt deze voorziening bij aan
een goed woonklimaat voor huidige en toekomstige inwoners van Schouwen-Duiveland en wellicht
ook daarbuiten. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van deze
nieuwbouw.

Stand van zaken nieuwbouw
en terrein
Er is hard doorgewerkt aan het gebouw,
het is inmiddels wind- en waterdicht. Dit
betekent dat de aannemer geen last
meer heeft van de
weersomstandigheden.

Het werk is onderverdeeld in bouwdelen.
Je kunt dit vergelijken met een treintje.
Dit treintje rijdt door iedere bouwlaag.
Eerst komen de installateurs (Paree en
Synto). Zij brengen elektra, sanitair en
ventilatie- en verwarmingsinstallaties aan.
Daarna komen de ‘bouwers’. Zij realiseren
de plafonds, de vloerafwerkingen en de
wandafwerking.

Maar ook de bijzonderheden komen voor hun rekening zoals de lift, de traphekken enzovoort.
Begin december zijn de aannemers klaar en dragen ze het gebouw over aan de school. Dan volgt de
finishing touch, want net als thuis komt dan de inrichting. Meubels en decoratie maken het gebouw bijna
af.
Op het terrein is het grond- en straatwerk en het infrastructurele werk in volle gang. De firma De Bokx B.V.
neemt dit voor haar rekening.

Wie maakt de omgeving mooi?

Aannemingsbedrijf de Bokx is daar specialist in. Zij ontzorgen opdrachtgevers bij infrastructurele
werkzaamheden. Van ontwerp tot uitvoering alle facetten hebben ze in huis. Dat doen zij al sinds 1926 in
zuidwest Nederland voor diverse opdrachtgevers. Sinds 2014 is De Bokx partner van de gemeente
Schouwen-Duiveland. Deze aannemer heeft onder andere het totale centrum in Renesse heringericht in de
afgelopen jaren.
Het basisontwerp voor de buitenruimte voor Campus Hatflield is gemaakt door Bureau Bos, die ook het
gebouw ontwierp. Tijdens de bouwwerkzaamheden heeft de Bokx er een technisch ontwerp van
gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld de maatvoering van de pleinen, de plaats van de riolering, afvoeren etc.
Op deze manier is duidelijk wat er precies aan PVC leidingen, bestrating en beplanting aangeschaft moet
worden. Momenteel is de Bokx volop bezig met werkzaamheden. Zo geven ze steeds meer vorm en
uitstraling aan de omgeving rondom de campus. Rond de zomervakantie 2022 is de parkachtige omgeving
klaar.

Verhuizing Pieter Zeeman

De eerste lesdag voor de leerlingen van de Pieter Zeeman vindt in 2022 in het nieuwe gebouw plaats. De
verhuizing is een grote logistieke operatie. Die start op maandag 20 december. Dat is in de laatste
schoolweek voor de kerstvakantie. In deze laatste schoolweek hebben leerlingen een projectweek. Veel
leerlingen zijn dan niet op school vanwege excursies. Op maandag en dinsdag wordt er al gedeeltelijk
verhuisd en is de school slechts deels toegankelijk, vanaf 22 december is de school gesloten en zullen
eventuele lessen online gegeven worden.

Laatste ‘kijkmoment’ huidige
Pieter Zeeman

Voordat het huidige gebouw gesloten wordt en de verhuizer aan het werk gaat, zal er voor oud leerlingen
en (oud) collega’s een moment zijn om herinneringen op te halen. De datum waarop het dwalen door
lokalen kan plaatsvinden, wordt later bekend gemaakt. Een aantal leerlingen heeft ons laten weten dat zij
graag de overgang naar de nieuwbouw willen markeren met activiteiten in het oude gebouw. Dat gaan we
regelen! De school moet daarvoor leeg zijn en het feest moet plaatsvinden, voordat de sloper komt. We
zullen dit moment plannen in een van de eerste weken van januari.

Onderwijs op Pieter Zeeman

Vanaf januari 2022 gaat er wat veranderen in het onderwijs op de Pieter Zeeman. Maar veel blijft ook, zoals
het nu is. De visie van Pontes Scholengroep op onderwijs wordt niet ineens anders. Die blijft zoals we die
beschreven hebben in het Schoolplan 2020-2024 ‘Met jouw talent vooruit!’. Het team werkt dagelijks aan
de realisatie van de ambities die in dat schoolplan zijn beschreven. De school stelt de leerlingen en hun
ontwikkeling daarbij centraal. Het doel is en blijft dat zij goede cijfers halen en met een passend diploma
van school gaan. De docenten zijn in het leerproces van leerlingen van cruciaal belang. Zij geven les en dat
blijft ook zo.

Toch gaat er iets veranderen vanaf januari 2022. De nadruk komt meer te liggen op maatwerk voor
leerlingen. Niet iedere leerling ontwikkelt zich op gelijke wijze, capaciteiten en interesses voor de
verschillende vakken verschillen van leerling tot leerling. Vanaf januari 2022 kunnen leerlingen in aanvulling
op het basisprogramma (de vaklessen) kiezen om extra tijd te besteden aan specifieke vakken tijdens de
flexuren. Een leerling die beter is in talen dan in de exacte vakken, krijgt meer ruimte om te werken aan
bijvoorbeeld natuurkunde of wiskunde. Een leerling die voor alle vakken goede cijfers haalt, kan verbreding
of verdieping zoeken in het vakgebied van zijn interesse.

Verhuizing de Meie

De Meie verhuist in de meivakantie 2022. We verhuizen wat later dan de Pieter Zeeman, zij verhuizen al in
de kerstvakantie. Een schoolplein is eigenlijk onmisbaar op een basisschool. Deze moet komen op de plek
waar op dit moment het gebouw van de Pieter Zeeman staat. Als deze gesloopt is moet het schoolplein
nog worden gemaakt. Dat kost even wat tijd. In de meivakantie verhuizen we. Na die tijd ontvangen we
onze leerlingen in de nieuwe school. Het wordt een gezellig en knus gebouw met heel veel fijne
werkplekjes.

Neem zelf een kijkje in het gebouw

Wilt u eens in een sneltreinvaart een kijkje in het gebouw nemen? Kijk u dan eens naar de filmimpressie van
de nieuwbouw op you tube: https://youtu.be/zKKijHZ-B8E Dit is de versie tot en met 30 september 2021.

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland met bijdragen van haar
partners: Pieter Zeeman, De Meie en Bureau Bos.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Voor actuele berichtgeving over de ontwikkeling en achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de
website http://programmazierikzee.nl.

VRAGEN EN INFORMATIE
Als u vragen hebt of informatie wilt over het project of vragen hebt over de inhoud van deze
nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met projectleider Ricardo de Winter, werkzaam bij de
gemeente Schouwen-Duiveland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 442.

