
Beste omwonenden, ouder(s)/verzorger(s), per
soneelsleden en leerlingen van het SintJanscollege,

De herbouw en de renovatie van het Sint-
Janscollege is in volle gang. In deze nieuws-
brief blikken we terug op de bouwwerk-
zaam heden van het eerste half jaar én 
kijken we vooruit naar dat wat de komende 
maanden op de planning staat.

Terugblik 
Eind maart zijn de bouwplaats en parkeerplaatsen aan 
de Patersweg ingericht voor bouwplaatsmedewerkers 
en docenten. Ook voor vrachtverkeer is daar een 
wachtplaats om overlast of gevaarlijke situaties met 
transport op de Patersweg te voorkomen. 
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De renovatie van gebouw B en het eerste deel van de 
nieuwbouw op het binnenplein achter gebouw B zijn 
opgepakt. Gebouw B is volledig gestript. Voor de 
fundering van de nieuwbouw op het binnenplein 
achter gebouw B zijn de palen geboord, funderingen 
gestort en de vloeren aangebracht. 

>>

Vooruitblik
Momenteel wordt de staalconstructie van de nieuw
bouw gemonteerd. Zodra de constructie staat, worden 
achtereenvolgens de betonnen vloeren van de eerste 
verdieping, tweede verdieping en het dak gemonteerd. 
Met het plaatsen van de staalconstructie voor de 
omkasting van de installaties op het dak, bereikt de 
nieuwbouw net voor de kerst het hoogste punt. 

Gelijktijdig worden de gevels geplaatst, wordt gestart 
met de dakbedekking en is het gebouw rondom de 
kerst wind en waterdicht. Voor gebouw B wordt een 
nieuwe staalconstructie voor de gevel gemaakt en 
wordt de gevel en het dak wind en waterdicht 
gemaakt voor de kerst. In het nieuwe jaar start de 
afbouw van beide bouwdelen. 
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Waarom deze herbouw/renovatie?
Het onderwijs van vandaag vraagt steeds meer om 
flexibele ruimten in een school. De renovatie van 
gedeeltelijke nieuwbouw van de gebouwen uit 1956 
maakt dit mogelijk. In het nieuwe gebouw is het atrium 
de centrale ontmoetingsplek voor de leerlingen en 
docenten. Door het ontwerp van de school worden de 
looproutes tussen de diverse lokalen en ruimten korter. 
De bouw wordt gefaseerd opgeleverd waardoor de 
leerlingen hun lessen gewoon kunnen volgen in hun 
steeds mooiere school. Meer weten? 
Bekijk de video via: www.sintjanlvo.nl/bouw

Blijf op de hoogte 
Met de gratis omgevingsapp ‘BAM bouwt’ blijft u op 
de hoogte van de planning, het laatste nieuws en 
actuele werkzaamheden. Download de app in de 
App Store of Google Play Store, of scan onderstaande 
QRcode. Alle informatie uit de app vindt u ook op de 
website van het SintJanscollege. 
Kijk op: www.sintjanlvo.nl/bouw

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaam
heden? Neem dan contact op met Bjorn Schaapkens, 
projectleider van BAM Bouw en Techniek. Dit kan per 
email via sintjanscollege@bam.com of telefonisch via 
0650816267. 
Voor overige vragen over het project kunt u contact 
opnemen met Yvo Heynen, teamleider van het SintJans
college. Dit kan per email via y.heynen@stichtinglvo.nl 
of telefonisch via 0455218666 (op werkdagen tussen 
08.30 en 16.30 uur).


