Jenaplanbasisschool
De Hoeve, Hoevelaken
Ontwerp mobiele paneelwanden
‘A brand new Day’ en ‘Feeling at Home’
Signing toiletten
Achterwanden kasten aula

[grafische] vormgeving

Renovatie 2020
Jenaplanbasisschool
De Hoeve, Hoevelaken
In 2019/2020 onderging de school een grote renovatie. Het plaatsen van nieuwe
mobiele paneelwanden gaf de mogelijkheid om hier een origineel ontwerp op te
plaatsen. De unieke ontwerpen ‘A brand new Day’ en ‘Feeling at Home’ sluiten
aan bij de visie van de school en zijn sfeerbepalend voor het interieur.
De ontwerpen zijn gedrukt op duurzame, krasvaste en goed afneembare platen
van FSC gecertificeerd materiaal.

‘A brand new Day’
De vrolijke wand ‘A brand new Day’ laat zien dat elke dag een nieuwe
mogelijkheid in zich heeft om te groeien. Van kuiken naar kip, van kind naar
tiener. De basis om als volwassene in het leven te kunnen staan. In deze
school waar ieder kind zich thuis mag voelen, wordt daar de basis gelegd.

Het ontwerpproces
Het eerste gesprek met Nancy de Graaff (directrice
Jenaplanbasisschool De Hoeve) gaf gelijk al inspiratie! Bij het
horen van haar visie en het zien van het kleurplan, werd ik direct
enthousiast. Dat eerste inspirende overleg kan ik mij nog goed
voor de geest halen. Een klik en goede samenwerking is enorm
van waarde bij een project als dit.

Twee dagen na ons gesprek stond ik voor een
bloemenveld met exact de kleuren die ik voor
de wand in mijn gedachten had. De natuur is
vaak mijn inspiratiebron, en dat was het ook
nu weer. De volgende dag ben ik met camera
en kleurenwaaiers teruggegaan naar het bloemenveld om het nodige vast te leggen. De eerste vormen en ideeën voor de compositie ontstonden en beetje bij beetje werd het verhaal
steeds duidelijker. Creatie in het moment. Een
proces wat mij op het lijf geschreven is.
Bij het ontwerp voor een basisschool houd ik
rekening met kleur- en vormgebruik. Binnen
een (basis)school ervaar je al genoeg en zijn er
veel prikkels. Door alle jassen, tassen, meubels
en beweging van kinderen en leerkrachten vult
een ruimte zich snel. Dan is het fijn een rustige
basis te hebben en die kan nog steeds heel
sfeervol zijn. Hoe fijner de sfeer binnen een
school, hoe meer de leerkrachten en de kinderen zich thuis voelen. En hoe meer er dan een
goede leer- en werkomgeving ontstaat.
Het eerste ontwerp was gelijk een schot in
de roos. Bij de presentatie was het hele team
aanwezig. Wat voor mij al aangaf dat er met
elkaar aan de nieuwe school gebouwd werd

en iedereen daarin betrokken werd. Die betrokkenheid is fijn om te ervaren. Iedereen
heeft zo kunnen bijdragen aan het verhaal.
De technische uitwerking gebeurde in overleg met het architectbureau (Bureau Bos) en
de producent van de wanden (Espero BV). Tot
laat in de bouw veranderen er nog dingen en
daarom is het goed dat het ontwerp ook daarop aangepast kan worden. Niet alleen de juiste maatvoering is belangrijk, maar ook waar
elementen als deurknoppen, kolommen, vouwen in de wand komen te zitten. Door het ontwerp hier op aan te passen, blijft alles goed
zichtbaar en blijft het een kloppend verhaal.
Elementen uit de wand ‘A brand new Day’
zijn verder doorgevoerd in de signing van de
toiletten met haantjes, hennetjes en kuikens.
Ook de achterwanden van de kasten, bovenaan de houten trap/tribune, hebben een deel
van het ontwerp meegekregen. Zo is er een
geheel ontstaan.
Een mooie samenwerking tussen verschillende
partijen met een eindresultaat waar we trots
op zijn!
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Marjo

“Ons kindcentrum is in de eerste plaats een plek voor kinderen om ‘thuis’ te komen, je veilig te voelen
en om tot ontwikkeling te komen. De sfeer in een gebouw speelt daarin een grote rol en wordt in de
Jenaplanliteratuur ook van belang geacht. We praten dan over het zogenaamde ‘schoolwoonkamer’
concept. Het gebouw en de lokalen krijgen een dusdanige uitstraling en inrichting dat iedereen zich
er prettig voelt.
De oude vouwwanden waren aan vervanging toe. Het waren witte wanden die geen toegevoegde
waarde leverden aan het gebouw of de sfeer. Door mij te verdiepen in de ontwikkeling van school naar
kindcentrum, ontdekte ik een andere manier om naar de inrichting van het gebouw te kijken. Op een
school in Nijkerk zag ik een ontwerp van een vouwwand die door Marjo Vliek was gemaakt. Ik vond het
zo mooi dat ik met haar wilde samenwerken.
Het ontwerp laat een beeld zien van ons kindcentrum, wie we zijn en hoe we samenleven. Een kleurrijke gemeenschap die volop in het leven staat. Waar kinderen kunnen opgroeien en leren in een
natuurlijk, veilige omgeving van de Hoeve. De Hoeve is een boerderij waar kuikens kunnen uitgroeien
tot zelfstandige kippen en hanen. Dat aspect is mooi in beeld gebracht.
Het technische gedeelte is spannend om te zien. Komen alle elementen op hun plaats te hangen en welk beeld ontstaat er dan?
Met vertrouwen heb ik het proces gevolgd en zag al snel dat het
ontwerp tot z’n recht kwam in de ruimte.
Het ontwerp is doorgezet in het hele gebouw en het heeft een
prachtige, warme uitstraling gekregen. Het resultaat is iets om

De synergie is moeilijk in
woorden te vatten, maar is als
een van de belangrijkste punten
naar voren gekomen.

trots op te zijn. Bedankt Marjo voor de professionele, warme samenwerking!”

Nancy de Graaff, directrice Jenaplanbasisschool De Hoeve

Feeling at Home
De wand ‘Feeling at Home’ heeft een rustige, huiskamersfeer meegekregen.
Het is een plek waar gegeten kan worden, de naschoolse opvang
plaatsvindt en waar de aula kan worden omgetoverd tot een waar theater.
Multifuncioneel en sfeervol!

Kukeleku!

Tok tok!

Piep piep!
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Marjo Vliek [grafische] vormgeving is een creatief bureau dat
op een positieve manier wil bijdragen aan het creëren van een
prettige leer- en leefomgeving. Verrassend anders en origineel.
Ontwerpen voor (mobiele) wanden, kleuradvisering en styling.
Een plek voor ontwikkeling en creatie waar iedereen zich thuis
kan voelen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens
contact op.
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