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De School met de Bijbel werd in 1939 in Emst 

geopend, toen bestaande uit een hoofdgebouw en 

twee klaslokalen. In de jaren zeventig is het gebouw 

gerenoveerd en werd er een vleugel aangebouwd.  

Om aan de behoefte te voldoen van de nu rond de 

100 leerlingen was nog een uitbreiding en renovatie 

nodig. 

Uitbreiding

De uitbreiding is te beschouwen als één groot dak 

waar van allerlei schoolactiviteiten kunnen plaats 

vinden. De nieuwe vleugel kan worden gebruikt voor 

handvaardigheid, als teamruimte en als open 

leercentrum, met computers op de eerste verdieping. 

Het gebouw wordt omhuld door glas om de 

verbinding tussen het gebouw met het grote 

schoolplein en het buitengebied te sterken. Om de 

associatie met een agrarisch gebouw uit het 

buitengebied op te roepen rust het dak op houten 

portalen. Hiernaast wordt de vleugel omring met een 

betonnenrand waar de kinderen eventueel op kunnen 

zitten.

Renovatie

In het originele schoolgebouw zijn de lokalen 

opnieuw geschilderd en zijn er nieuwe plafonds en 

vloeren gezet. Naar wens van de basisschool is in het 

pand ook weer vloerbedekking gelegd. Door de 

kleine korte vezel is het kleed naast geluid dempend 

en warm ook hygiënisch.

De nieuwe vleugel omhuld met glas Zuidgevel
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Situatietekening

n 1939 werd de basisschool met de bijbel geopend, 

toen nog bestaande uit een hoofd gebouw met twee 

lokalen.

is hier een vleugel aangebouwd en werd er 

gerenoveerd.
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Kengetallen

Ontwerp en realisatie

- Projecttitel: School met de bijbel

- Opdrachtgever: School met de bijbel

- Adres: Stationsweg 87

- Plaats: Emst

- Projectarchitect: Michiel Kobussen

- Medewerkers: Henk Eilander, Erik Louwe, Klaas 

  Kloeze

- Constructeur: Alferink Van Schieveen, Zwolle

- Adviseur installaties: Heva, Heerde

- Directievoering: Reurink, Epe

- Aannemer: Reurink, Epe

- Installaties: Elektra, Epe; Heva, Heerde

- Interieurarchitect: Ebbens architecten, Leusden

- Bruto oppervlakte: 765 m²

- Totale bouwkosten: € 427.000,-

- Programma: in het buitengebied is een

  schooluitgebreid met extra ruimte voor 

  onderwijsvernieuwingen. De uitbreiding bestond uit 

  een groot dak, refererend aan het landelijk gebied.

- Voorlopig ontwerp: 28-08-2009

- Definitief ontwerp: 09-10-2009

- Oplevering: 09-09-2010

- Ontwerpbureau: Ebbens architecten, Leusden

- Fotografie: Jan de Vries, Leusden
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Het dak refereert naar het omliggende landelijke gebied
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