Scenario 1: andere gymzaal:
met busvervoer
Reguliere gymzaal 252 m2 of
Deel Sporthal 320 m2

Scenario 2: Tijdelijke gymzaal:
bijvoorbeeld Neptunus
Reguliere gymzaal 252 m2

Kleedruimtes en toiletten

Kleedruimtes en toiletten

Bergruimte

Bergruimte

Vervoer en reistijd
Busvervoer 5 dagen per week Geen busvervoer
Reistijd voor iedere groep heen Geen reistijd
en terug

Onderwijsinhoudelijke
aanpassingen
Materiaal (vast en los)
verplaatsen uit oude gymzaal:
bergruimte en kasten

Scenario 3: basis
sport/speelveld veld (kunststof
vloer (a la Cruijff court/ASM
veld o.i.d.) met opblaashal en
verwarming
Hal: 36x33= ca 1188 m2
speelveld: 22,5x22,5= ca 500 m2
Precieze afmetingen op de
locatie bepalen
Kleedruimte en toilet in school
Bergruimte
Akoestiek is minder goed dan in
een zaal
Geen busvervoer
Geen reistijd of
eventueel 1 dag per week reistijd
als gebruik wordt gemaakt van
een nabijgelegen zaal met 1 dag
ruimte als uitwijk:
• Bovenbouw kan
fietsen
• Onderbouw aan
het begin/eind van
de dag: 1x looptijd
• School A en
school B zullen dan
periodiek moeten
afspreken wie
gebruik maakt van
de zaal
Voor school C en D (gebruikers
van de nabijgelegen zaal) is het
gevolg dat zij bijvoorbeeld met al
hun kleutergroepen moeten
uitwijken naar de speelzaal.
Kanttekening: Door de
continuroosters is een
wisseling/aanvulling op 1 dag
met school A of school B in een
vakleerkrachtenrooster niet te
realiseren.

Om aan leerlijnen te voldoen
Materiaal (vast en los)
verplaatsen uit oude gymzaal:
bergruimte en kasten

Materiaal (vast en los)
verplaatsen uit oude gymzaal:
bergruimte en kasten

Demontage/montage vaste
materialen conform standaard
gymzaal:
Sporthal: bouwkundige
zwaaivoorziening/klim
klautervoorziening aanbrengen
in de sporthal
Vervangende gymzaal: herstel
inrichting van 1 ontmantelde
gymzaal

Demontage /montage vaste
Demontage/montage vaste
materialen:
materialen:
Zwaai- en klim klautervoorziening Zwaai- en klim klauter
aanbrengen
voorziening aanbrengen
(stage/podiumbouw, zoals bij
(stage/podiumbouw, zoals bij
evenementen) of uitwijk naar
evenementen) of uitwijk naar
nabijgelegen gymzaal
nabijgelegen gymzaal
Door extra ruimte vaste plekken
te creëren voor zwaaien

Eénmalige of duurzame inzet
Busvervoer is een éénmalige
investering

van gemeenschapsgeld
Noodgymzaal is herbruikbaar en Opblaashal is herbruikbaar en
daarmee duurzaam (eigendom of daarmee duurzaam (eigendom)
huur)
sport/speelveld is duurzaam: Het
veld is structureel te gebruiken:
eerst geschikt voor
bewegingsonderwijs, na afloop
(evt. aangepast) beschikbaar als
buitenspeelterrein in de
buurt/voor de scholen

Financiën
Busvervoer: 5 dagen per week
Per jaar: € 130.000
2 jaar: € 260.000

Aanschaf/huur:
€ 350.000/ € 400.000

Aanschaf hal:
€ 150.000 (ex btw)
Aanleg basis terrein:
€ 120.000 (ex btw)
Hekwerk i.v.m. vandalisme:
€ 20.000
Verplaatsing:
Verplaatsing (opslag en
€ 300.000/ €350.000
opbouwen/afbreken):
€ 5.000
Opslag ter grootte van 1
zeecontainer noodzakelijk
Vaste en variabele kosten voor Energiekosten:
Energiekosten:
materiele instandhouding
Bekostigen uit de reguliere vaste Bekostigen uit de reguliere vaste
(huur):
en variabele kosten voor
en variabele kosten voor
materiele instandhouding
materiele instandhouding
Gasverbruik 7.000 m3
Elektra 10.000 kW/u
Demontage/montage:
Demontage/montage:
Demontage/montage:
Sporthal: €
€
€
Ontmantelde gymzaal: €

