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HET LYCEUM HET LYCEUM 
OP AVONTUUROP AVONTUUR



EEN OUDE SCHOOL IN EEN MODERN GEBOUW

School. Het is een begrip dat we iedere dag gebruiken, maar wat is dat 
nou eigenlijk… school? Het is de plek waar je iedere dag samenkomt met 
leeftijdsgenootjes, een plaats waar jij jezelf op een veilige manier mag le-
ren ontdekken en vriendschappen sluit voor het leven. Het is een instituut 
waar je wordt uitgedaagd om te leren op jouw niveau. Waar docenten een 

noodzakelijk kwaad zijn, maar waar jij na de les ook graag stiekem even 
een praatje mee maakt, omdat je weet dat het iemand is die moeite voor je 
doet en naar jou luistert. Op school ontdek je je talenten, maar ook wat je 
moeilijk vindt. En voor veel mensen betekent school hun eerste liefde, die 
voor sommigen zelfs de ware blijkt te zijn.

Rust en balans... Rust en balans... 

           ...in harmonie met het verleden           ...in harmonie met het verleden



WAAROM EEN NIEUW GEBOUW?

Een school is ook het gebouw dat al deze belangrijke dingen mogelijk 
maakt. Wij zijn heel trots dat we zo’n prachtig sfeervol schoolgebouw heb-
ben. Het Norbertus Gertrudis lyceum is een monument dat ruim 100 jaar 
onlosmakelijk verbonden is met de historie van Roosendaal en voor dui-
zenden een waardevolle herinnering vormt. 

Maar het gebouw aan de Lyceumlaan is ook een oud gebouw dat niet 
meer voldoet aan de mogelijkheden die we vandaag van een schoolge-
bouw verwachten. Daarom gaan we het helemaal verbouwen, zodat jij 
binnenkort, en velen na jou, er de komende 100 jaar weer hun verhalen 
kunnen schrijven.

Ruimte voor talent           Ruimte voor talent           



BEHOUD VAN HET MONUMENTALE GEBOUW

Het oude gebouw is zó bijzonder dat de nieuwe school er voor een deel 
overheen wordt gebouwd. Zo ontstaat er een mooie combinatie tussen 
oud en modern, tussen traditie en toekomst. De symmetrie en de nieuwe 
structuur van het ontwerp zorgen voor rust en harmonie, met veel aan-
dacht voor licht en ruimte. 

De school wordt overzichtelijk en logisch opgebouwd op basis van de vijf 
onderwijsgebieden, kleinschalig en ieder met een eigen herkenbare identi-
teit. De vijf onderwijsgebieden zijn: Talen, Mens & Maatschappij, Sport,
Bèta en Kunst & Cultuur.

  
Oud en nieuw... Oud en nieuw... 

 ...hand in hand         ...hand in hand        



VERBINDING MET HET NAASTGELEGEN PARK

Het wordt een sfeervol, flexibel en multifunctioneel schoolgebouw, met alle 
voorzieningen die nodig zijn om jullie een onvergetelijke schooltijd te kun-
nen laten beleven. Met de uitbreiding achter het monumentale deel van de 
school, wordt de ingang van het gebouw verplaatst richting de Parklaan. 

Hierdoor ontstaat een geheel nieuwe uitstraling die aansluit bij het groene 
karakter van het Burgermeester Coenenpark en die een verbinding vormt 
met de bestaande sportvelden. 

       De entree,De entree,
          een herkenbare uitstraling          een herkenbare uitstraling



RUIMTE VOOR BEWEGING 

De architecten hebben gekozen voor een heldere symmetrie in het ont-
werp, zodat er veel bewegingsruimte wordt gecreëerd in de school en je 
een goed overzicht hebt als je er doorheen loopt. Oud en nieuw vormen 
op deze manier een warm contrast en lopen tegelijkertijd geruisloos in 
elkaar over. 

Een harmonieus geheel dat ook in het ontwerp van het schoolplein terug 
te vinden is. Het wordt een moderne school met de sfeer van het oude 
gebouw. Een fijne plek waar je jezelf thuis kunt voelen en het beste uit je-
zelf kunt halen. Kortom JOUW SCHOOL!

 Kleur, licht en ruimte Kleur, licht en ruimte                    



WAT IS ER AFGELOPEN PERIODE GEBEURD?

Tijdens de zomervakantie heeft ons ontwerpteam, bestaande uit de 
architect en diverse adviseurs, niet stilgezeten. Na het afronden van 
het definitieve ontwerp hebben zij de afgelopen weken de puntjes op 
de i gezet. Ook zijn 5 aannemers en installateurs geselecteerd die een 
offerte gaan maken voor het realiseren van ons mooie, nieuwe school-
gebouw. 

         Het                          Het                 
    lyceum            lyceum        
      staat!      staat!

De opleveringDe oplevering
Het lyceum kiest Het lyceum kiest 

de aannemerde aannemer 

Uitvoeringsgereed Uitvoeringsgereed 
ontwerpontwerp

                      en start en start 
           van de            van de 

nieuwbouwnieuwbouw

  JANUARI 2023  JANUARI 2023 JANUARI - FEBRUARI 2023JANUARI - FEBRUARI 2023     FEBRUARI 2023    FEBRUARI 2023 ZOMER 2024ZOMER 2024 SCHOOLJAAR 2024 - 2025SCHOOLJAAR 2024 - 2025

          Start van de sloopStart van de sloop

De fases van de bouwDe fases van de bouw



WANNEER IS ONS GEBOUW KLAAR?

Uiterlijk december 2022 zijn de aannemer en installateurs, die ons gebouw 
gaan bouwen, bekend. Zij starten in januari 2023 met de bouwvoorberei-
ding, het maken van uitvoeringstekeningen en natuurlijk de bouw zelf. 

We verwachten dat de bouw van onze school in juni 2024 gereed is en dat 
we ons nieuwe schoolgebouw aan de start van het schooljaar 2024-2025 
in gebruik kunnen nemen.

Jouw school!       Jouw school!       




