Het Wolfert Dalton en de afdeling VSO vmbo/havo van Mytylschool De Brug krijgen nieuwe
duurzame schoolgebouwen met sportvoorzieningen aan de Argonautenweg in HillegersbergSchiebroek. Op maandag 16 mei is de bouw officieel gestart. In aanwezigheid van Wethouder
Kasmi (Onderwijs) hebben leerlingen van beide scholen de heimachine aan het werk gezet en
is de eerste paal geslagen.
Op de heipaal staan tekeningen en wensen van leerlingen van beide scholen. De wensen voor het
onderwijs in de nieuwe gebouwen zijn hiermee vereeuwigd. Marijn van den Dool, locatieleider Wolfert
Dalton: “Het was een fantastisch moment. Na lang wachten is de bouw officieel gestart. We hebben
hier samen enorm naar uitgekeken.”
De eerst geslagen paal is van het nieuwe schoolgebouw van Wolfert Dalton. Leerlingen van deze
school krijgen sinds oktober 2021 les in tijdelijke huisvesting. Als in 2023 de bouw van dit
schoolgebouw klaar is, wordt het oude schoolgebouw van Wolfert Dalton gesloopt en start de bouw
van Mytylschool de Brug. Dit schoolgebouw is naar verwachting eind 2024 klaar.
Ontmoeting en verbinding voor inclusiever onderwijs
Aan de kruising van Argonautenweg en Jasonweg krijgen de scholen een prominente en zichtbare
plek in een unieke parkachtige setting. 850 leerlingen kunnen onderwijs volgen in het nieuwe gebouw
van Wolfert Dalton. De Brug biedt plek aan 80 leerlingen. Het gezamenlijke plein zorgt voor verbinding
en ontmoeting. De luifel zorgt voor een visuele verbinding tussen beide scholen. Alle taxi’s kunnen
onder de luifel parkeren waardoor leerlingen droog en veilig in en uit kunnen stappen. De nieuwe
gebouwen geven de scholen de ruimte om met elkaar inclusiever onderwijs vorm te geven. Wolfert
Dalton en De Brug willen van en met elkaar leren en intensiever samenwerken. Remco Schouten,
afdelingsleider De Brug: “We kijken met veel plezier uit naar ons nieuwe schoolgebouw en de
samenwerking met Wolfert Dalton. Het is een prachtige mogelijkheid om met elkaar bij te dragen aan
de inclusieve samenleving voor alle leerlingen van beide scholen.”
Eigen karakter
De nieuwe moderne schoolgebouwen krijgen ieder een eigen karakter. Samen vormen ze een geheel
in de groene omgeving. In de buitenruimte kunnen leerlingen en medewerkers sporten, tuinieren en
ontspannen in het groen. Bij het parkeren en verkeer is rekening gehouden met bewoners en verkeer
van omliggende woonwijken. De ontwerpen zijn van DP6 in samenwerking met Bureau B+B.
Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De nieuwe schoolgebouwen worden bijna volledig
energieneutraal (naar BENG eisen) en krijgen een gezond binnenklimaat (naar de hogere
Rotterdamse standaard ‘frisse scholen’). Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
demontabele ‘monomaterialen’, herbruikbare en onderhoudsarme materialen.
Onderwijs
Wolfert Dalton is een school voor Daltononderwijs op de niveaus mavo, havo, atheneum en
gymnasium. En Mytylschool De Brug is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Een school
voor leerlingen met een fysieke beperking die in staat zijn het regulier voortgezet onderwijsprogramma
te volgen met de juiste ondersteuning. In het nieuwe schoolgebouw krijgen straks de vmbo, havo en
vwo-leerlingen van deze school les.
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