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Onderwerp: Communicatie 

Datum:  Maandag 17 mei 2021 

 

 

Start bouw nieuwe Kindcentrum na de komende zomervakantie! 

 

De laatste weken zijn verschillende berichten verschenen over de nieuwbouw van het 

Kindcentrum Emmer-Compascuum. Graag willen we jullie vertellen wat we de laatste 

maanden gedaan hebben. Hoe het gebouw er uit komt te zien en wat er nog moet gebeuren 

totdat het nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden. 

 

 

Fusies van de scholen 

 

Jullie hebben kunnen lezen dat OBS De Meent en OBS De Runde straks in het nieuwe 

gebouw gefuseerd zijn en op dat moment staat de nieuwe naam De Mende op het nieuwe 

gebouw. 

 

In de afgelopen periode kreeg CBS De Triangel te maken met een terugloop van het aantal 

leerlingen. Het bestuur van de scholen De Triangel en CBS De Braakhekke, Viviani, heeft 

aangegeven graag deze beide scholen eerst te willen fuseren en vervolgens als fusieschool 

te verhuizen naar het nieuwe Kindcentrum. Viviani heeft aangegeven zich nu in eerste 

instantie te willen concentreren op de fusie tussen De Braakhekke en De Triangel.  

Het onderzoek naar de fusie tussen RKBS De Hoeksteen (Primenius) en De gefuseerde 

Braakhekke (Viviani) wordt in augustus 2021 opnieuw opgestart. Beide scholen verhuizen 

dus wel tegelijk naar de nieuwbouw, maar vooreerst als afzonderlijke scholen. Het nieuwe 

onderzoek heeft geen gevolgen voor de planning en het ontwerp van het nieuwe gebouw.  

 

Ontwerp 

 

De afgelopen maanden is  door de projectgroep van het Kindcentrum hard gewerkt aan het 

ontwerp (zie figuur 1). De projectgroep bestaat uit de locatiedirecteuren van De 

Braakhekke, De Hoeksteen, De Meent en De Runde; de voorscholen; de clusterdirecteuren; 

onderwijsadviseurs; de architect van Kristinsson Architecten; de huisvestingsadviseur van 

Lindhorst en de projectleider vastgoed van de gemeente Emmen. 
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Figuur 1: Ontwerp  - Kristinsson Architecten. 

 

Het Definitief Ontwerp is inmiddels afgerond en goedgekeurd door de Stuurgroep van het 

Kindcentrum.  

 

De volgende stap is het uitwerken van het Definitief Ontwerp in technische tekeningen en 

daarnaast het selecteren van de aannemer die het werk na de zomer van 2021 gaat 

uitvoeren. 

 

Wat gebeurt er verder rondom de nieuwe school? 

 

Een nieuwe school bestaat niet alleen uit het gebouw zelf, maar ook de omgeving van het 

gebouw. Daarom wordt tegelijk met het ontwerp van het gebouw ook de schoolomgeving 

ontworpen. Belangrijk zijn de schoolpleinen, fietsenstallingen, kiss and ride en 

parkeerplaatsen, maar minstens zo belangrijk is de fiets- en looproute van huis naar school.  

 

Verkeer 

De scholen staan op dit moment verspreid door Emmer-Compascuum. Alle leerlingen en 

ouders zullen straks moeten wennen aan de nieuwe locatie. De nieuwe plek van de school 

moet natuurlijk veilig zijn. Er is een werkgroep gestart die met het oog op het onderdeel 

verkeersveiligheid naar de plannen kijkt. De werkgroep verkeer adviseert over de directe 

omgeving van de school, maar kijkt ook verder dan de schoolomgeving. Op welke plekken 

zullen straks kinderen de weg oversteken bijvoorbeeld. Voor deze plekken wordt 

onderzocht of het nodig is om hier extra (verkeers)maatregelen te nemen.  

Uiteraard is het de bedoeling dat de nieuwe situatie veilig ingericht wordt, maar het blijft 

het een nieuwe situatie. En dus zal iedereen hier aan moeten wennen. De werkgroep 
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verkeer heeft ook ideeën en plannen om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 

nieuwe school. Hier hoort u later nog meer over. 

 

Plein 
Er is een pleincommissie opgericht die de invulling van het nieuwe plein gaat vormgeven. 

Hierin zijn alle toekomstige gebruikers van het Kindcentrum vertegenwoordigd. In 

onderstaande figuur is de terreintekening van het gebouw weergegeven, hierin is onder 

andere te zien waar de entrees, de bergingen en de parkeerplaatsen komen.   

 

 
 

 

 

Figuur 2: Terreintekening - Kristinsson Architecten. 

 

De planning is dat de bouw gereed is voor de zomervakantie van 2022. 


