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Hoofdstuk 42

EEN BOIIWPLAN VOOR DE WERKSCHOOL

ieu ontrolde de plattegrond.
Ik laat u eerst een ontwerp zien bedoeld voor scholen waar kinderen
len de acht jaar afzonderlijk onderwijs ontvangenr.
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ventilatie, grootte en verlichting van de lokalen, waarvoor sedert de

wisseling al veel gedaan is, heb ik niet veel nieuws te melden. Nieuw

:l dat op de gemeenschapsruimte - te vergelijken met het openbare

van ons dorp - een aantal afzonderlijke ateliers uitkomen, slechts van

rr gescheiden door een flexibele of vaste tussenwand, met grote ramen

:vens voor licht in de gemeenschapsruimte zorgen. Een gordijn kan de

ers in elk atelier isoleren. De bedoeiing van de verschillende ateliers ,.
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Aan de voorzijde geeft een glaswand zo mogerijk uitzicht op een binnen-
plaats of tuin, met fontein en vissen, zandbalc en als het Lan een krein
bee{e. Aan de achterziide een moderne stal met enkele dieren: een geit,
twee tortelduiven, konijnen of cavia's, naargelang de plaatselijke mogelijk-
heden en gewoonten. Dit alles omringd door persoonlijke en collectieve
tuintjes.

Bij een tweeklassige school als de uwe zou ik hetzelfde uitgangspunt hanteren
voor de klaslokalen, die tevens dienst zouden doen als gemeenschappelijke
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limte, met schraagtafels die vetplaatst en op verschillende manieren

:peerd kunnen worden, met schoolborden, filminstallatie, platen-

Àn radio. De ateiiers worden aan weerszijden ingericht, zoals u in de

kunt zien.
:twee lokalen, ruggelings naast elkaar $esitueerd, zouden gescheirien

n door een of twee gemeenschappelijke ruimten waar de materialen

werktuigen voor de hele schoolgemeenschap bewaard worden' of

vat te kwetsbaar, te schaars of te duur is om het de kinderen vrijelijk

schikking te stellen: documentatiecentrum, werkboeken, leesbiblio-

experimenteer-gereedschap en -apparatuur, museum' administratie'
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voor een doorsnee-school. Toegegeven, het zar soms moeirijk zijn rond
het gebouw voldoende ruimte te vinden voor cle kwekerij, de ïuinen en deveehouderij. Maar ars bij een onderneming de werkpraats of het warenhuis
te klein worden voor het groeiend aantal activiteitèn, worden er toch ook- en soms tegen hoge kosten - verbouwingen gerealiseerd, om te kunnen
voldoen aan de werkelijke behoeften van cle klanten. voor wie beseft datvoor de vorming van de kinderen ruimte, frisse rucht, werkateriers en rijk
en gevarieerd materiaal noodzakelijk zijn, spreekt het vanzelf clat we voor
de school, die toch een onderneming van vitaal berang is, eveneens de
benodigde investeringen plegen!

Niets verplicht ons overigens om te wachten tot ons bouwplan voor
de volle honderd procent is gerealiseercl alvorens we deze nieuwe koers
kiezen. Er is een here serie tussenstappen mogeiijk en vermoedelijk zelfs
noodzakelijk' De volgens het tayrorsysteem georganiseerde moderne grote
warenhuizen laten zien hoe een efficiënte organisatie werkt; desondanks
ontstaan er ook vandaag nog krappe winkeltjes die het naar omstandigheden
min of meer redden, aangepast als ze zijn aan de vereisten van de wijken,
straten, gebouwen, met soms een achterstand van enkere decennia op een
moderne inrichting. Maar de omstandigheclen raten deze boetiekjes weinig
keus: de materiële vooruitgang, waaryan de warenhuizen het syrnbool zijn,
dwingt ook de kieine hanclelaars tot vernieuwing: dan worrlt de verlichting
alvast aangepast, worden er afdelingen ingericht, komt er een etarage,
brengt men prijsetiketten aan, alles in cre stille hoop van uitbreiding en een
totale modernisering.

Met de school is het net zo: een voorbeeld is genoeg, een krachtig,
efficiënt en positief voorbeeid, een succesvoile combinatieïan aanpassing
en vooruitgang, zodat ouciers, maatschappij en onderwijzers de nooclzaak
voelen van deze nieuwe onderwijsorganisatie. Dan zulien zerfs de kreinste
en armetierigste schooltjes geleidelijk hun lokalen, materialen en methoden
aanpassen,.

u zult niet gauw een kraslokaai vinclen, hoe krein ook, waar men niet
een atelier, een kleine werkbank, een bibriotheek zou kunnen inrichten; enmaar weinig scholen zijn zo kneuterig neergezet dat men er geen kleinetuin bij zou kunnen aanreggen... BetreÈ vooral ook de kinderen ïij d. zaak,laat het schooiwerk hun zaak worden, en u zurt zien dat zrj hunbest doenom de essentiële inrichting bij erkaar te improviseren... Net zoars bij hun
spel en...
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ezelÍde wijze zou men een school kunnen ontwerpen voor meerdere

en, maar dan in etages: bijvoorbeeld 2, 4, 6, of 8 klassen verdeeld over

3, of 4 etages - met in hei souterrain of op de bovenste verdiepin$' of

: zolder, de aanvullende voorzieningen voor sanitail, kunst, tentoon-

ngsruimte, vergaderingen etc'
roor de lokalen bevinden zich bioembedden en een binnenplaats;

rrop heb je het terrein voor de kwekerij, met paviljoens waar de.dieren

de schooi verzorgd worden. Elke klas (en indien nodig een werkgroep

ke klas) krijgt een onderdeel van de veehouderij en van de kwekerij

ewezen, maar ook een groot gemeenschappelijÈ domein waarvan de

Lndhouding noopt tot een sociale en gemeenschappelijke werkorganl-

die de belangen van de afzonderlijke groepen overstij$t'

4oals u ziet, zouden de bouwkosten niet merkbaar $roter zijn dan 'De
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4.2 (De lokaten in het pritnair oncleruijs) en 4.3 (De werkatelíers) van De
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Onze enige taak is te zorgen dat deze nieuwe dynamiek op gang komt
en dat het enthousiasme herleeft dat - ondanks het onbegrip van menig
volwassene - de grote onderwijsvernieuwing tot stand zal brengen.

Als u en enkele gelljkgezinden dit inzien en ook echt willen, dan zult u
door uw daadkracht de aanblik en de vorm van de school veranderen. En
ooit zal het onderwijs op zijn beurt de aanblik en de vorm van de wereld
veranderen, of daar op zijn minst toe bijdragenJ


