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PROJECTOMSCHRIJVING
Als een ‘villa in het groen’ ligt het nieuwe gebouw van de St.
Michaëlschool in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Ondanks de grootte
van de school met 625 leerlingen, doet het gebouw dankzij de huiselijke,
overzichtelijke inrichting en de witgepleisterde buitenkant, niet groot aan
en voelen de kinderen zich hier op hun gemak. Een optimale integratie
van installaties in de ruimtelijke en bouwkundige opzet maken het
gebouw tevens zeer duurzaam met een hoge mate van comfort.
De St. Michaëlschool is een grote katholieke school met 23 groepen. De
school is verdeeld in een stervorm met drie vleugels waardoor de grote
school klein aanvoelt. Op de kop van de diagonale vleugel bevindt zich de
hoofdentree, op de kop van de andere twee vleugels liggen de entrees
van de middenbouw en onderbouw. Het concept ‘villa in het groen’
refereert aan de vele villa’s die in dit deel van Rotterdam staan. Dankzij
de toegevoegde balkons en grote dakoverstekken wordt het grote
volume van de school gebroken en past deze perfect in de omgeving,
en nog belangrijker, bij het kind.

SIKA OPLOSSING
Dagelijks lopen er vele kinderen over de vloeren. Het is daarom van
belang dat de vloer eenvoudig te onderhouden is. In het gehele gebouw
is gekozen voor het Sika® Comfortfloor® systeem, bestaande uit een
primer Sikafloor®-156, een gietlaag Sikafloor®-328 (gemêleerde duokleur)
en de seallaag met Sikafloor®-304.
De conciërge van de school, dhr. Hoogkamer, is nu al enthousiast:
“De vloer ziet er uitstekend uit en is erg makkelijk te onderhouden.
Zwarte strepen zijn zo te verwijderen, dit in tegenstelling tot de meer
traditionele vloerafwerkingen. Het grote voordeel is dat de vlekken
niet in de toplaag trekken. Met slecht weer buiten lopen de kinderen
allerlei viezigheid naar binnen. Ik veeg de vloer eenvoudig schoon en de
vloer ziet er weer uit als nieuw!” Niet alleen de conciërge van de school
is enthousiast. Ook de kinderen zijn erg blij met de vloer. “De kinderen
vinden het erg prettig om over de vloer te lopen. Vooral met blote voeten
in combinatie met de vloerverwarming”, beaamt dhr. Hoogkamer. “En
als we de kleur over 10 jaar zat zijn, kan er gewoon een nieuwe laag
overheen!”
Hier komt bij dat door keuze van het Sika® Comfortfloor® systeem is
voldaan aan ambitieniveau Klasse B zoals omschreven is in het ‘PvE
Frisse scholen 2015’, v.w.b. emissies van materialen. De kinderen en
leerkrachten kunnen in september na een welverdiende vakantie weer
een nieuw schooljaar beginnen in een frisse school!
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