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epdm dakbedekking

gipsgebonden vezelplaat d = 15mm

osb plaat d = 15mm
steenwol 

isolatieglas

vloerplint hout

vezelplaat gemelamineerd d = 10 mm

aluminium, vlakke plaat

raamkozijn kunststof

plafondplint hout

steenwol  totaal 80 mm

275 - peil

345 - peil

PEIL

randbalk
steenwol d = 90 mm

schaal 1:10

BUKO-betontegel 

spaanplaatvloer d = 22 mm

fundatie detaillering &
mantelbuizen/sparingen t.b.v. nuts-

bestaande verharding

maaiveld

voorzieningen in overleg met Buko Huisvesting

Staal, kleur wit RAL 9016

< 5 jaar  60 minuten brandwerendhoofddraagconstructie

gevels Vlakke plaat, Aluminium kleur : Azuurblauw / Aluminium

kunststof, kleur wit RAL 9016

Staal, kleur wit RAL 9016

raamkozijnen

deurkozijnen

buitendeuren

dakbedekking

binnendeuren 930 x 2115 mm

EPDM-dakbedekking, kleur zwart

dak/gevel/vloerisolatie RC-waarde >2,5 m² K/W

glas beweegbare en vaste delen, isolerend 4.4.2-15-4mm

geluidsisolatie

volgens NEN 1010verwarming / elektra

buitenwand Rw = 32dB binnenwand Rw,lab = 41dB

riolering

water volgens NEN 1006

volgens NEN 3215 en NTR 3216

Bbrandklasse

brandcompartimentering WBDBO 30 

DakontluchtingD

Xpelair, toilet-/douche ventilator DX100VV

volgens NEN 2778, toiletruimte tot een hoogte van 1,2 mtr. Wateropname van scheidingsconstructies

monteren rondom onderbeplating, geen opening > 0,01 mtr.Weren van ratten en muizen

renvooi

s2rookklasse

kolommenraster;
fundatietegels: 200x200x14 + 100x100x14 cm.
(hartmaten)
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Ruimte voorzien van noodverlichting.nv

Deur, welke te openen is zonder gebruik te maken van losse
hulpmiddelen, zoals bijv. sleutels.

Diverse extra's
vluchtroute-aanduiding conform pictogram zoals deze is
vermeld in de NEN-EN-ISO 7010.

brandslanghaspel, 20 mtr., conform pictogram zoals deze
is vermeld in de NEN-EN-ISO 7010.

LS
buitenlamp

108620001031

tijdelijke huisvesting t.b.v.
 R.K. Basisschool De Leerwinkel

locatie : Hillegom, Thorbeckelaan 40
gebruiksfunctie : Onderwijsfunctie

bruto vloeroppervlakte : 304,75 m²
verblijfsoppervlakte : 215,76 m²
inhoud : 792,35 m³
bebouwd vloeroppervlakte : 152,37 m²

Bezetting lokalen : maximaal 30 per lokaal
bezetting begane grond : maximaal 60 personen
bezetting verdieping : maximaal 60 personen
Totale bezetting : maximaal 120 personen

0.01 0.02

J. van der Werf 26-04-2019

Ventilatie
Accommodatie voldoet aan Klasse C

ventilatiecapaciteit lokaal : minimaal 6 dm³/s (21,6 m³/uur) per persoon
ventilatiecapaciteit sanitair : 7 dm³/s (25,2 m³/uur) per toilet

17,15 m²
0.03 17,15 m²

0.04

1.01 1.02

nvberging
7,74 m²
1.03

17,15 m²
1.04

                         Raamkozijnen

De raamkozijnen zijn uitgevoerd in kunststof in de kleur wit Ral 9016 en bestaan uit een
vast- en een draaival gedeelte. Afmetingen 2.480 x 1.210 mm.
Ramen zijn voorzien van slagvaste buitenbeglazing in de samenstelling 4 / 5 / 4.4.2.
Het vaste raamdeel is voorzien van een ventilatierooster Alusta DC 18 of gelijkwaardig.

Daglicht

oppervlakte glas = 1,85 m²
equivalent daglichtopp. 0,86 x 1,85 = 1,59 m² ( α 25°)
eis bouwbesluit > 0,5 m²
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De Leerwinkel / Jozefschool 
Tijdelijke huisvesting

GEMEENTE 
HILLEGOM

Situatie    afstand tijdelijke huisvesting tot aan woningen

Tijdelijke huisvesting    plattegronden Feiten    onderwijs en gebruik tijdelijke en bestaande

Tijdelijke huisvesting    aanzichten

Situatie    bestaand

Aantal lokalen   12  [4x tijdelijke lokalen, 8x lokalen in bestaand gebouw]

Aantal leerlingen   194 leerlingen | start nieuwe schooljaar 2019/2020
   266 leerlingen | vanaf 19 november

Aantal personeelsleden   17  | per dag 

Op de Fiets:     150 - 165 leerlingen 

Schooltijden: 08.30 uur  –  12.15 uur    
 13.15 uur -  15.15 uur  | op maandag, dinsdag, donderdag
 08.30 uur – 12.15 uur  | op woensdag en vrijdag

Inloop:   08.15 schoolplein open.   
 Bel onderbouw 08.20 uur, bel bovenbouw 08.25 uur

Pauze:  10.00 uur -  10.15 uur  | groepen 2/3 en 4
 10.15 uur –  10.30 uur | groepen 5 en 6
 10.30 uur –  10.45 uur | groepen 7 en 8

 Groep 1-2 speelt een moment in de ochtend en in de middag.

Tussen schoolse opvang:  Maandag:    190  kinderen 
   Dinsdag:    190  kinderen
   Donderdag:   200 kinderen

   Helft start met spelen en helft met eten en na half uur wisselen.
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De Leerwinkel / Jozefschool 
Verkeer

THV

Afb. 2.1      verkeerssituatie, entree en (fiets)parkeren schoolterrein

Afb. 2.2      wegafscheiding kruispunt Leerwinkel i.v.m. scheiding voetgangers / autoverkeer

Nieuwe entree schoolplein
(i.v.m. scheiding voetgangers/fietsers  

versus autoverkeer)

Max. 2x Parkeerplaatsen 
Onderwijzend personeel i.v.m.

beperken parkeerdruk

Huidige entree schoolplein
Vervalt

Fietsparkeren
onderbouw

Fietsparkeren
bovenbouw

Max. 30 km/u

Verkeersveiligheid borgen door:     

• Zichtbaarheid fietsers en voetgangers. 

•  Beperking rijsnelheid autoverkeer – max. 30 km/u. 

• Scheiding voetgangers/fiets/auto waar mogelijk. 

• Attentieverhogende voorzieningen voor autobestuurders  

 (optioneel).

• Differentiatie schooltijden door voorschoolse en  

 tussentijdse opvang. 

•  Gedrag en bewustwording verkeersdeelnemers.


