
Fridtjof Nansen – het nieuwe gebouw! 

 

 

En toen was daar ineens het definitieve ontwerp! 

Wij zijn aan het onderzoeken hoe we een bewoners/-ouderavond kunnen vormgeven zodat de 

architect een presentatie kan geven over de huidige stand van zaken. Dit is in de huidige tijd 

natuurlijk wat lastiger vorm te geven. Wel zijn we erg blij om u de meest recente tekeningen te laten 

zien. Uiteraard houden we nog een slag om de arm omdat er nog verschillende instanties zijn die het 

ontwerp moeten goedkeuren. Er kunnen dus nog wijzigingen optreden in de tekeningen, maar we 

willen ze toch graag met u delen. 

Zodra we goedkeuring hebben ontvangen van de welstandscommissie en de gemeente Rotterdam 

kunnen we het ontwerp nog verder uitwerken en zijn we in de fase beland waarin we aandacht 

geven aan de kleinste details.  

Waar we enorm blij mee zijn is het uiterlijk van het nieuwe gebouw. Er is een duidelijke entree, het 

talud is aantrekkelijk en er zijn voor alle kinderen voldoende mogelijkheden om het onderwijs ook 

naar buiten te verplaatsen. Dit in de vorm van een buitenlokaal op de verdieping, een terras bovenop 

het talud en op de begane grond hebben alle lokalen een eigen deur naar de tuin gekregen.  



De gevelplaten worden nog verder uitgewerkt. Uiteraard moet daar het verhaal van onze eigen 

Fridtjof Nansen in terug komen. Wij zien daar enorme kansen om de gevel helemaal te laten voldoen 

aan onze wensen. 

Duurzaamheid en groen staan bij dit ontwerp hoog in het vaandel. We geven de opvang van het 

hemelwater verder vorm in de komende periode. Daarnaast zijn wij verheugd met het feit dat ons 

nieuwe plein geheel mee wordt genomen in het ontwerp. Een subsidie van de gemeente Rotterdam 

(groen/blauwe schoolpleinen) zorgt ervoor dat we ons plein geheel groen en blauw (bijvoorbeeld 

met het hemelwater) kunnen inrichten. In de komende periode ontwerpen we dit plein met experts 

van de gemeente en uiteraard samen met kinderen. We hopen u later daarover verder te 

informeren. Ontdekken, spelen met water en spelen in het groen zijn wel onderwerpen die absoluut 

terug gaan komen.  

 

De binnenkant van het gebouw heeft een heel open karakter gekregen. Veel ramen, veel zichtlijnen 

naar de tuin en overal plekken waar kinderen kunnen samenwerken en samenspelen. De enorme 

aula kan ingezet worden voor tal van functies maar we kijken er vooral naar uit om eindelijk weer de 

grote vieringen te kunnen geven met alle kinderen aan het eind van de week.  

Onze aandacht gaat de komende periode vooral naar het vormgeven van de verhuizing naar de Dirk 

Costerstraat. De aannemer levert in november het pand op en we zien nu al hele frisse nieuwe 

lokalen ontstaan. Hein Megens is aangesteld als verhuis coördinator en samen met het team zorgt hij 

voor een vlekkeloze overgang zodat we na de kerstvakantie goed kunnen starten. Heeft u ervaring 

met dit soort verhuizingen of is er in de kenniskring een mooie koppeling te maken, laat het ons 

alstublieft weten! 

Op het gebied van ICT hebben we ook behoorlijke vorderingen gemaakt. Een compleet nieuw ICT 

plan met de nieuwste voorzieningen is voor ons beschikbaar in de Dirk Costerstraat. Na de periode 

van tijdelijke huisvesting nemen wij alles weer mee naar de Nansenplaats zodat het nieuwe gebouw 

ook helemaal digitaal is. 

In de komende weken nemen we u middels deze teaminfo mee in alle ontwikkelingen op het gebied 

van het nieuwe gebouw, maar zeker ook op het gebied van de verhuizing. Voor tips en-/of suggesties 

kunt u zich altijd melden bij Luuk Bijl (l.bijl@fridtjofnansenschool.nl). 
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