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3 schoolthema’s 
 
1. Huidige gebouwen en hun omgeving 
2. Energiebesparing, binnenklimaat en meer in de vorm van apps etc 
3. Het toekomstige gebouw met alle kansen (in samenhang met de omgeving) 
 
Energie opwekkansen en toepassingen op en rond de school 
 
Schoolgebouw uit 1850. We hebben 3 monumentale panden en 2 jongere gebouwen.  
• Gebouw E (begin 2000) zit een appartementencomplex onder. Geen ramen die open kunnen 
• Gebouw C is (ongeveer 1995) voorzien van een afzuigingssysteem met alleen afvoer in, De 4e verdieping is 

wel volledig voorzien van een klimaatsysteem en zonnepanelen (4 leslokalen) 
12 tot 14 zonnepanelen sinds 2015 ongeveer die voornamelijk terugleveren aan het net 

• De monumentale gebouwen zijn oud, tochtig, vochtig. Hier moet veel gestookt worden. 
 
 
Meerdere fietsenstalling met verdieping en verlichting 
 
Monumenten mag eigenlijk niet aan gebouwd wordt. Over 4 jaar gaan we verhuizen. Dan gaan we naar de 
Zuidkade toe. Dan zitten we naast een Fletcher hotel waar we de gymzaal mee gaan delen. Langs het Kanaal De 
Zuid-Willems Vaart aan een afgesloten stuk waar geen scheepvaart meer doorheen gaat.  
 
Quick wins 
• We stoken gigantisch en het A-gebouw is nog steeds niet voorzien van LED-Verlichting. De TL-balken 

zouden hiervoor omgebouwd moeten worden. 
• Energiebesparing is een flinke kans 
• We hebben veel wind rondom de gebouwen waar iets mee kan 
• Je hebt laptop karretjes, die staan voortdurend stil in de gang maar wel aan de stroom. Dat kan beter 
• Gymzaal, daar kan eea mee. Wel voorzien van sensoren 
• Langs de fietsenstalling die in een keer meegenomen kan worden 
• We hebben een station in de omgeving, Vlisco fabriek (textiel) produceert misschien warmte 
• Lockers, nog steeds handmatig met een sleuteltje. Dat kan gekoppeld worden aan printpasjes,  
• De beweging van deurtje open/dicht en pv op de lockers zodat ze hun eigen energie opwekken 
• Verschillende soorten boilers waarmee warm water opgewekt wordt in de pantry’s 
• Glas (oude variant van dubbel glas) 
• Automotivecampus Helmond voor innovatie in mobiliteit 
• Kantine, 2 oventjes en warmhoudplaat, tosti-ijzer en koeling 
• Sensoren voor verlichting, drukknop voor beperkt water in de toiletten. Verlichtingsensoren kan ook beter 

uitgerold worden. 
• Airco’s zijn beperkt gehangen  
 
 
En dan natuurlijk de kansen voor privégebruik 


