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Geachte heer, mevrouw,

B O U W I N F O R M AT I E

Zoals u weet zijn we gestart met de bouw van de Internationale Campus. Wij zijn erg
blij en trots dat de nieuwe campus er komt. Het biedt prachtige mogelijkheden voor
onze leerlingen en voor de Bredase gemeenschap. Mede door de Internationale
Campus zal internationalisering en internationaal onderwijs een verdiende plek krijgen
in de regio West-Brabant. Via dit maandelijkse bulletin informeren we u over verschillende zaken omtrent de bouw.

Via deze rubriek zullen wij u maandelijks
op de hoogte houden van de planning
van de bouw. Ook via de website en
social mediakanalen van de Internationale
School Breda en het Mencia de Mendoza
Lyceum zullen wij wekelijks communiceren
over belangrijke updates.

Bij de werkzaamheden staat veiligheid uiteraard voorop: van leerlingen, medewerkers,
bouwvakkers en bezoekers. We doen er alles aan om de lessen met zo min mogelijk
hinder te laten verlopen. Ook vinden we het belangrijk om als goede buur eventuele
overlast tot een minimum te beperken. Voor vragen en opmerkingen hebben we een
speciaal e-mailadres in het leven geroepen: info@internationalcampus.com. Binnen
twee werkdagen kunt u een inhoudelijke reactie verwachten.
We vertrouwen op een voorspoedige bouwperiode en kijken reikhalzend uit naar de
opening van onze mooie nieuwe campus.
Namens de Internationale School Breda en Mencia de Mendoza,
Ger Rombouts (Head of School, International School Breda)
Jan Hadders (Rector, Mencia de Mendoza Lyceum)

BOUWPLANNING
De planning hieronder is een prognose. Weersomstandigheden en andere
factoren kunnen van invloed zijn op de
planning. Ook kan het bij uitzondering
voorkomen dat er na 18.00 uur of op een
zaterdag werkzaamheden plaatsvinden.

Datum

Werkzaamheden

Mogelijk effect voor u

Week
46

Storten van beton voor de fundering aan de Mendelssohnlaanzijde.

Er zullen grote betonmix vrachtwagens
via de Ruiterboslaan de Mendelssohnlaan in en uit rijden. Houdt u er ook
rekening mee dat beton storten niet
zomaar kan stoppen, dan wordt het
beton hard. Deze werkzaamheden
kunnen niet onderbroken worden.

Week
47

Start opbouw van staalconstructie aan Mendelssohnlaanzijde. Hierbij zal
een mobiele hijskraan geplaatst worden op eigen terrein bij Mencia de
Mendoza. De opbouw van de staalconstructie zal doorlopen tot week 51.

Dit zou kunnen leiden tot tijdelijke
(geluids)overlast.

Week
48 en 49

Beginnen met de constructie van de verdiepingen aan Mendelssohnlaanzijde. Er zal een hijskraan geplaatst worden langs de Mendelssohnlaan
binnen het bouwhek. Er zal zwaar transport van betonvloeren plaatsvinden.

Week
50 en 51

Start constructie begane grondvloer (betonplaten) Mozartlaanzijde.
Hierbij zal er een kraan worden geplaatst langs de Mozartlaan en zwaar
transport van betonvloeren plaatsvinden.

PA R K E R E N
Graag willen we u erop wijzen dat er
overdag een parkeerverbod geldt in de
Mendelssohnlaan en Mozartlaan. Tijdens
de bouwwerkzaamheden zal dit parkeerverbod extra belangrijk zijn omdat er
soms grote vrachtwagens af en aan zullen
rijden die genoeg ruimte nodig hebben
om te manoeuvreren. Om de veiligheid
te waarborgen van u, uw kind en uw auto
vragen we u vriendelijk om te parkeren op
de Ruiterboslaan.

kan je je talenkennis wel in de praktijk
brengen. Dat is heel leuk, denk ik. OmgeElke maand houden we een interview met iemand die betrokken is bij de
keerd hebben onze studenten die tijdelijk
toekomst van de Internationale Campus. We trappen af met het schoolhoofd in Nederland zitten veel mogelijkheden
om Nederland beter te leren kennen.
van de Internationale School, Ger Rombouts.
Beide scholen profiteren van de samenwerking wat heel veel potentie biedt.
Een Internationale Campus: wat is dat? van ons vraagt. We krijgen op de InternaHet is een samenwerking tussen het
Wat is jouw wens voor de
tionale Campus een school die niet heel
Mencia de Mendoza Lyceum, Internatiointernationale campus?
veel groter is dan nu maar wel met meer
nale School Breda en Dr. De Visserschool. gemeenschappelijke ruimtes. Die hebben Ik hoop dat in de toekomst de samenwerking tussen kinderen van verschillende
Bij Mencia de Mendoza en de Internatio- we echt nodig.
culturen echt van de grond komt. Tussen
nale School Breda ligt de focus duidelijk
Wat betekent het nieuwe gebouw voor kinderen uit Nederland en kinderen uit
op internationalisering. Bij Mencia de
Mendoza gaat het met name om Neder- jou en de Internationale School Breda? andere landen maar ook tussen kinderen
Doordat we permanente bouw krijgen
uit verschillende landen onderling. Daar is
landse kinderen die een internationale
leggen we de toekomst van het interzo veel te winnen en het is zo belangrijk,
component willen toevoegen aan hun
zeker in deze tijd denk ik, dat kinderen
opleiding. De Internationale School Breda nationaal onderwijs vast in de regio
West-Brabant. Breda heeft een focus op
leeftijdsgenoten van verschillende culturicht zich vooral op de expatgemeeninternationalisering dus het is ook belang- ren leren te waarderen. Belangrijker dan
schap. De Internationale Campus wordt
rijk dat internationaal onderwijs een vaste ooit misschien.
het levende bewijs van de samenwerplek krijgt in de regio West-Brabant. De
king tussen de drie scholen. Doordat we
Internationale Campus verbetert ook het
de campus dus gezamenlijk gebruiken,
vestigingsklimaat van de internationale
kunnen we ook een aantal zaken reagemeenschap. Dat zijn natuurlijk mooie
liseren die we waarschijnlijk alleen niet
ontwikkelingen.
voor elkaar gekregen hadden, zoals een
auditorium of een extra gymzaal.

E E N I N T E R V I E W M E T. . .

Waar kijk je het meest naar uit?

Hoe zie jij de toekomst van de
Internationale Campus voor je?

Als ik puur en alleen kijk naar de International School, dan vind ik dat we echt
een gebrek hebben aan gemeenschappelijke ruimten. Onze leerlingen maken
nu gebruik van de kantine van het Mencia
de Mendoza Lyceum. Dat kan, maar het
kan ook anders. Op de Internationale
Campus krijgen we een kantine die ook
warme maaltijden kan verstrekken. Dat is
iets wat de internationale gemeenschap

Er zijn tal van mogelijkheden op bijvoorbeeld onderwijskundig gebied om samen
te werken, omdat de Internationale School
en Mencia de Mendoza dicht bij elkaar
zitten op de nieuwe campus. Stel je voor,
je hebt straks op Mencia de Mendoza
een grote tweetalige afdeling voor zowel
HAVO als VWO. Op de Internationale
School zit een internationale gemeenschap met 40 nationaliteiten. Daarmee

