EEN MONUMENTALE PRESTATIE
B&S renoveert oude halschool voor nieuw leven smart mavo Het Reinaert
Het Amsterdamse Meridiaan College greep een laatste kans op voortbestaan vol overtuiging
aan. Een succesverhaal dat nog voor de kerstvakantie wordt bekroond met een nieuwe naam
en een prachtig gerenoveerd schoolgebouw in de wijk Bos en Lommer. Breedveld & Schröder
heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen van deze bijzondere mavo daar van alle moderne
elektrotechnische faciliteiten gebruik kunnen maken.
Het 270 leerlingen tellende Meridiaan College in Amsterdam-West stond er ruim een jaar geleden
niet goed op. De school dreigde zelfs haar examenlicentie kwijt te raken. De gemeente Amsterdam
greep in. Een nieuwe directeur moest er weer wat van gaan maken en kreeg daarbij ondersteuning
van Onderwijsadviesbureau B&T. Slechts zeven maanden kregen zij om het onderwijs in dit stukje
van de hoofdstad uit het slop te trekken.
Het werd een wonderbaarlijke wederopstanding. De focus ging van pure kennisoverdracht naar het
ontwikkelen van vaardigheden. Na enige aarzeling zetten leerkrachten er gezamenlijk de schouders
onder en gingen op zoek naar wat de leerlingen echt nodig hebben. De leergierigheid werd
geprikkeld, de cijfers gingen omhoog en de onderwijsinspectie begon vertrouwen te krijgen in de
nieuwe aanpak. In februari van dit jaar kreeg het Meridiaan College groen licht voor een verdere
toekomst.
De mooiste beloning volgde twee maanden geleden. De onderwijsinspecteur bracht een bezoek aan
het Meridiaan College en keek zijn ogen uit. Hij complimenteerde de schoolleiding met de enorme
verbeteringen, die in zo’n korte tijd zijn gerealiseerd, en had geen enkele twijfel dat de kwaliteit van
het onderwijs op orde was en liet zich zelfs ontvallen dat hij maar op weinig scholen komt waar
zoveel goede lessen worden gegeven. De toekomst ziet er dus plots heel anders uit voor de
scholengemeenschap, die onder de koepel van de christelijke onderwijsstichting ZAAM valt. De
verhuizing naar een andere locatie en een nieuwe schoolnaam moeten het recente verleden
voorgoed doen vergeten.
Onder de naam Het Reinaert gaat de school vanaf 1 januari verder als ‘smart mavo met
informatietechnologie’ in het voormalige gebouw van de Sint Hubertus Vakschool aan de Reinaert
de Voslaan in Bos en Lommer. De afgelopen maanden is er bergen werk verzet in het gebouw van
de voormalige bakkersschool, dat sinds een tiental jaren op de monumentenlijst van Amsterdam
staat. Het pand is een van de zeldzame halscholen, die in de periode 1940-’65 in de hoofdstad zijn
gebouwd. De vierkante bouwstijl, het platte dak en de hal met daaromheen lokalen zijn de
karakteristieke kenmerken van dit type schoolgebouw. De hal was het hart van de school, waar de
week werd geopend en afgesloten en allerlei activiteiten plaatsvonden.

In de jaren 1956 en ’57 werd, naar ontwerp van de architecten Evers en Sarlemijn, aan de Reinaert
de Vosstraat een halschool gebouwd voor een banketbakkersschool met als opmerkelijke details een
kleine hal en een prachtige linoleumvloer. Tegenwoordig is de vloer al verschillende malen
aangepast en is feitelijk alleen het trappenhuis nog echt een beschermd monument.
Bakkersschool Sint Hubertus verhuisde vorig jaar naar een gloednieuw pand nabij het RAI-gebouw,
waar Breedveld & Schröder ook de elektrotechnische installatie verzorgde. ,,Het is dan ook leuk dat
we nu ook het oude gebouw mochten verbouwen in opdracht van Stichting ZAAM’’, vertelt
projectleider Goran Fajkovic. ,,De afgelopen winter deed het nog dienst als de centrale
winteropvang voor daklozen in Amsterdam en stonden hier 400 bedden. Sinds de zomer zijn de
renovatiewerkzaamheden begonnen en wij zijn hier in september van start gegaan. De bestaande
elektrotechnische installatie hebben we helemaal up-to-date gemaakt inclusief de brandmeld- en
beveiligingsinstallatie en aanvullende wensen van de school. Dit betrof vooral veel datawerk, want
dat was summier aanwezig in de bakkersschool. Nu kunnen leerlingen en docenten in het hele
gebouw het internet op.’’
Onder leiding van voorman David Suskind klaarde een ploeg van vier man de klus vakkundig
namens Breedveld & Schröder. ,,Het betrof vooral het reguliere elektra- en datawerk, dus geen hele
spannende zaken. Hoewel we natuurlijk wel te maken hadden met een monumentenpand. Daar
moet je altijd wel even rekening mee houden. Sommige delen, waaronder het trappenhuis moesten
in oorspronkelijke staat blijven. Dan kun je niet zomaar overal gaan boren of voorzieningen
aanbrengen. Maar we hebben daar bij Breedveld & Schröder enorm veel ervaring mee, dus ook dat
was geen enkel probleem’’, besluit Goran, die het pand per 1 december keurig op tijd oplevert. Op
19 december volgt de verhuizing en krijgt Amsterdam-West er een monumentale school in een dito
gebouw bij.

