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Gorter op 
Internationale 
School
Almere

cepezed en Van Norel Bouwgroep gaan samen de 
nieuwe Internationale School Almere (ISA) tot stand 
brengen. Het samenwerkingsverband won daarvoor 
de Design & Build-aanbesteding uitgeschreven door 
de gemeente Almere. Het nieuwe schoolcomplex 
komt in de groene omgeving van het Annapark en 
biedt onderdak aan zowel de International Primary 
School voor basisonderwijs als de International 
School voor voortgezet onderwijs. Kinderen kunnen 
er straks terecht van vier tot negentien jaar.

groeiende behoefte
De ISA gaat voorzien in de groeiende behoefte naar 
internationaal onderwijs en versterkt tegelijk de aan-
trekkelijkheid van Almere als vestigingsplaats voor 
internationale bedrijven en werknemers. Goed onder-
wijs is voor expats immers een belangrijke voorwaarde 
bij hun woonplaatskeuze. Het ontwerp is geschikt voor 
700 leerlingen, maar anticipeert op uitbreiding en een 
totaalcapaciteit tot 1000 leerlingen. De Internationale 
School Almere is een project van het Fonds Verstedelij-
king van de gemeente Almere en de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA). De scholenkoepels De Almeerse 
Scholen Groep en Het Baken gaan samen het onderwijs 
verzorgen.

campusopzet
De Internationale School Almere wordt ruim 7.300 m2
groot. Het wordt een licht en modern gebouw helemaal 

geschikt voor een ruime variatie van nationaliteiten, 
culturen, leeftijden en opleidingsniveaus. Het project 
wordt gerealiseerd vanuit een campusgedachte. In een 
speelse opzet van drie geschakelde bouwblokken vormt 
het één herkenbaar geheel, maar met zowel binnen als 
buiten verschillende zones. De diverse leeftijdsgroepen 
hebben zo ieder een eigen leeromgeving die overzich-
telijk en kleinschalig blijft. Het middendeel vormt het 
kloppend hart van het complex, gericht op ontmoeten 
en een breed scala gezamenlijke activiteiten, waarvoor 
het bijpassende faciliteiten heeft. De buitenruimte be-
staat uit een aaneenschakeling van kleinere, vervlochten 
landschappelijke ruimtes met ieder een eigen sfeer en 
functie.

voorjaar 2023
cepezed en Van Norel werken momenteel aan de ver-
dere uitwerking van hun ingediende schetsontwerp. De 
bouw start naar verwachting in het najaar van 2021. De 
bedoeling is dat de leerlingen en docenten het pand in 
het voorjaar van 2023 kunnen betrekken.

Gorter op Internationale School
De nieuwe Internationale School aan de Breskensweg 
in Almere (ISA) wordt een licht en modern gebouw, 
geschikt voor leerlingen van alle denkbare nationalitei-
ten, culturen, leeftijden en opleidingsniveaus. Op het 
dak van de school komt het RHT-dakluik van Gorter. 
Met dit dakluik zijn onderhoudsploegen zeker van een 

optimaal veilige toegang tot het platte dak.

Het complex wordt gerealiseerd vanuit een campus-
gedachte: door een speelse opzet van drie geschakelde 
bouwblokken krijgen de diverse leeftijdsgroepen ieder 
een eigen leeromgeving die overzichtelijk en kleinscha-
lig blijft. Het middendeel van het complex vormt het 
kloppend hart: het wordt de ontmoetingsruimte waar 
bovendien gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. De 
campus telt straks drie verdiepingen en krijgt een vloer-
oppervlak van bijna 7.500 vierkante meter.

Veilig het dak op voor onderhoud en inspectie
Voor een veilige toetreding van het dak van de interna-
tionale school koos Cepezed voor het RHT-dakluik van 
Gorter. Het duurzame luik is thermisch gescheiden en 
kent een hoge isolatiewaarde. En dat ligt geheel in lijn 
met de duurzaamheidsambitie van deze tijd. Met dit 
luik is een efficiënte toegang gegarandeerd en kunnen 
onderhoudsteams op een veilige wijze naar de werkplek. 

Specificaties dakluik
De luiken bevatten slimme geïntegreerde veiligheids-
voorzieningen. De bewijzen voor deze bewering wor-
den gevormd door de verkregen certificaten: TÜV 
NORD-certificaat, Aboma-veiligheidskeurmerk en 
KOMO®-certificaat. De RHT-dakluiken zijn de eerste 
in de markt die met een European Technical Assess-
ment (ETA) geleverd worden. Daarmee is er een onbe-
twiste onderbouwing voor de bewezen prestaties en de 
aangebrachte CE-markering.

Meer informatie
Benieuwd wat Gorter Luiken voor u kan betekenen? 
Wij informeren u graag verder.

Zuiderweg 12 - 1741 NA
Schagen
0224-219860
verkoop@gorterluiken.nl
www.gorterluiken.nl

https://www.cepezed.nl/nl/
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