VERNIEUWBOUW

De vernieuwbouw
____________________________________________
Na een lange en intensieve periode van afstemming
tussen gemeente, de raad van bestuur OMO en
directie, kregen we in 2013 groen licht voor
vernieuwbouw van onze school. Vanuit de
aanbesteding werd Storimans Wijffels Architecten de
opdracht gegund.
Het vernieuwbouwproject moest worden gerealiseerd
binnen een budget van 7,4 miljoen euro; waarvan 4,0
miljoen euro gefinancierd wordt door de gemeente en
3,4 miljoen euro uit eigen middelen moet komen.
In juli 2015 werd de vernieuwbouw gestart en volgens
planning vond de oplevering plaats in augustus 2016.
Bij de start van schooljaar 2016-2017 is het nieuwe
gebouwdeel in gebruik genomen en in oktober 2016
vond de officiële opening plaats.

Door een goed verlopen bouwproces, hebben we
overlast voor leerlingen en medewerkers kunnen
beperken en de bouw was op tijd en binnen het
budget klaar.
Onze school is nu qua gebouw en uitstraling weer
up-to-date én klaar voor de toekomst.

Nieuwe oostvleugel

____________________________________________
Wat brengt de uitbreiding over de gehele lengte van
de oostvleugel :
 Alle lokalen van de school vergroot van 49m² naar
66m² of 70m² en gemoderniseerd.
 Verbetering van licht, akoestiek en een betere
klimaatbeheersing.
 Reductie van de energiekosten door gebruik van
warmtewerend glas en zonnepanelen
 Het gebouw krijgt een hoogwaardige moderne
uitstraling aan de buitenkant.
 Led-lichtkunstwerk van Herman Kuijer versterkt de
uitstraling van het gebouw in de avonduren
 De sfeer van het huidige gebouw blijft behouden.
 Er worden duurzame oplossingen gebruikt.
 Reductie CO2
 Een nieuwe volwaardige collegezaal
 De biodiversiteitstuin is kleiner geworden maar wel
volledig opnieuw ingericht.

Nieuwe kantine, sportcomplex,
extra lokalen en een fietsenflat
____________________________________________
Een nieuwe gymzaal vervangt de voorste voormalige
gymzaal, die werd omgebouwd tot een extra grote
overblijfruimte. Op de eerste en tweede verdieping
zijn boven de kleedruimte van de nieuwe gymzaal
nieuwe lokalen voor beeldende vorming gerealiseerd.
Per schooljaar 2017-2018 is ook het nieuwe sportveld
in gebruik genomen. Samen met Tilburg University is
op ons terrein een multi-sportveld gerealiseerd met
een (verantwoord) kunstgras voetbalveld, een
atletiekbaan, een verspringbak, sprintbanen en meer.
Ook werd een nieuwe fietsenflat in gebruik genomen
aan de achterzijde van de school, deze is in schooljaar
2017-2018 nog eens uitgebreid in verband met de
toename van het aantal leerlingen.

Lichtkunstwerk
____________________________________________
Het Theresialyceum is een Cultuurprofielschool en
wilde haar ambities ook uitdrukken in de sfeer van
gebouw. Lichtkunstenaar Herman Kuijer - onder meer
bekend van de verlichting van Westpoint - heeft deze
gedachte uitgewerkt en vormgegeven in een
verrassend led-kunstwerk dat ’s avonds de
oostvleugel van het gebouw verrassend kleurt. Dit
lichtkunstwerk werd mede mogelijk gemaakt door een
subsidie vanuit het Bouwfonds Cultuurfonds.

