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unieke nieuwe stoelen
voor basisschool het Kompas
Bij een nieuwe school horen nieuwe meubels. Daarom
heeft basisschool het Kompas in Meppel een speciale
inrichtingscommissie aangesteld, die bestond uit verschillende leerkrachten. Deze commissie dacht mee
over de gewenste inrichting van de school en zag
scherp toe dat deze er ook kwam. In samenwerking
met schoolmeubelfabrikant Schilte uit IJsselstein werd
er een bijzondere inrichting ontwikkeld. Het resultaat is
meubilair dat meegroeit met de kinderen, van kleuterklas tot groep acht.

Basisschool Het kompas is sinds september 2012 gehuisvest in
multifunctioneel centrum Het Palet. Hier zijn naast de protestantschristelijke basisschool het Kompas ook een openbare basisschool
gevestigd, een kinderopvang, de Stichting Peuterspeelzalen, het
Centrum Jeugd en Gezin en een kindercentrum. Directeur van het
Kompas Hans Blenkers vindt het nieuwe gebouw een enorme
vooruitgang. “Het gebouw voelt klein aan, maar is heel groot in
mogelijkheden”, zegt hij. “Er zitten meerdere mooie vondsten in.
Zo zijn alle binnenmuren verplaatsbaar, waardoor de school erg
flexibel is.”
Bij een mooi flexibel gebouw hoort mooi en flexibel meubilair. De
inrichtingscommissie heeft contact gezocht met Schilte en samen
hebben zij een pakket van eisen opgesteld. Op basis hiervan is
Azad Haqiqi, de hoofdverantwoordelijke voor productontwikkeling
binnen Schilte, aan de slag gegaan. Hij heeft vervolgens een eerste
voorstel gemaakt. Blenkers: “We wilden meubilair aanschaffen dat
met de kinderen mee kon groeien, dus in hoogte verstelbaar. Dan
hoef je niet steeds nieuwe meubelen te kopen wanneer de kinderen
groeien.”
in harmonie
Als basis voor de nieuwe inrichting stonden de kasten die de school
al had. Deze hebben ze aangevuld met nieuwe tafels en stoelen.
“We wilden dat de stoelen gemakkelijk verstelbaar waren in hoogte
en dat het materiaal en productieproces verantwoord waren.
Schilte heeft de nieuwe stoelen speciaal voor ons ontworpen”, legt
Simone van den Bogaard uit. Zij is leerkracht en deelneemster aan
de inrichtingscommissie. Het ontwerp is gebaseerd op de populaire

meegroeistoel van Schilte, de Dapper. De stoelen moesten naast alle
functionele eigenschappen ook in harmonie zijn met de rest van het
interieur.
Alle leerlingentafels zijn 76 centimeter hoog. De zittingen van de
bijbehorende stoelen zijn naar voren en achteren, naar boven en
beneden verstelbaar. Zo kunnen de leerlingen toch goed aan de
hoge tafels zitten. De stoelen bevatten een voetenplank die ook verstelbaar is met behulp van de bijgeleverde inbussleutel. Zo kun je
de stoelen instellen op alle normhoogten. Wanneer het kind groot
genoeg is, kan de voetenplank verwijderd worden. Je hebt dan een
‘normale’ stoel.
Vertegenwoordiger Richard Westra van Schilte is samen met de
ontwerper verschillende keren bij de school langs gekomen om
de voortgang van het ontwerp met de commissie te bespreken.
De commissie kon dan aangeven wat haar verdere wensen waren.
Van den Bogaard: “We wilden dat de stoelen op de tafels geplaatst
konden worden. Met het zitvlak kunnen de stoelen nu aan de tafels
gehangen worden via een ophangsysteem. Toen het ontwerp af was,
bedachten we dat we ook strips onder de zittingen wilden, zodat de
tafelbladen niet zouden beschadigen als je de stoel erop hangt. Dat
heeft Schilte ook direct aangepast.”
“De meubels hebben een mooie uitstraling en zijn duurzaam” zegt
directeur Blenkers. “Alle tafels en stoelen van de leerkrachten en
leerlingen zijn nieuw. We hebben in totaal slechts twaalf kasten
meegenomen van het oude naar het nieuwe gebouw. We hebben
jarenlang met oude meubels gewerkt en ik vond dat we in een compleet nieuwe school ook met nieuw meubilair moesten werken.”
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samen levelen
Doordat de stoelen in hoogte verstelbaar zijn en de tafels een
gelijke hoogte hebben, zitten alle kinderen nu even hoog.
Dit is fijn wanneer de kinderen in groepjes moeten werken.
Voorheen was het zo dat kleinere kinderen lager zaten dan
grote kinderen. Nu is dat probleem opgelost. Ook voor de
leerkrachten is het fijn dat de kinderen op de juiste hoogte
zitten. Van den Bogaard: “De tafels hebben een eetkamerhoogte. De leraren hoeven daarom niet te bukken wanneer
ze de leerlingen even willen helpen. En de kinderen zitten nu
veel beter en meer ergonomisch. Kinderen zitten vaak op een
te hoge stoel. Bijkomend voordeel is dat je als volwassene
ook goed op de stoelen kunt zitten, zelfs bij de kleuters.”
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Blenkers vult haar aan: “Het meubilair is gemaakt van blank
gelakt beukenhout en de stoelen hebben een A-frame. De A
loopt door naar de rugleuning. Door dat model te hanteren
kunnen de kinderen vrijwel niet meer wiebelen en achterover
vallen.”
De kleuters hebben naast gewone stoelen ook krukjes. “Het is
voor de allerkleinsten belangrijk om een kringgesprek te kunnen
houden en de stoelen zijn voor hen niet makkelijk om mee te
sjouwen. De krukjes zijn licht van gewicht en stapelbaar”, zegt
Van den Bogaard. “Opvallend is dat ook de kleuters nu veel
stiller zitten op onze nieuwe stoelen.”
Oorspronkelijk was Blenkers van plan om ieder kind zijn of haar
persoonlijke stoel te geven, die ieder schooljaar meegenomen

werd naar de nieuwe groep. “We wilden de kinderen de stoel meegeven van groep één tot en met acht. Wanneer de leerlingen dan
van school af gingen, konden ze de stoel mee naar huis nemen.
Helaas was dit plan financieel niet haalbaar, omdat de levensduur
van een stoel veel meer dan acht jaar is”, aldus Blenkers.
complimenten
Om te zien hoe de stoelen gemaakt werden, heeft de directeur
zelf een bezoek gebracht aan de fabriek van Schilte in IJsselstein.
“Schilte heeft goed geluisterd naar de commissie en de eisen die
ze op tafel legden”, vindt Blenkers. Volgens hem dacht het bedrijf
goed mee over het nieuwe concept. “Ik wil mijn complimenten
aan Schilte geven, want alle afspraken die ze hebben gemaakt

zijn ze heel precies nagekomen. Ze hebben er met man en macht
aan gewerkt om het meubilair op tijd klaar te krijgen voor gebruik.” Ook op de inrichtingscommissie is de directeur erg trots:
“Die heeft uitermate haar best gedaan.”
Inmiddels hebben ook andere basisscholen aangegeven interesse te hebben in de nieuwe stoelen. Blenkers: “Het is een interessant concept waar andere scholen ook oren naar hebben.
Op dit moment zijn wij de enige school in Nederland die met dit
type stoel werkt. We hebben nog regelmatig contact met Schilte,
omdat zij natuurlijk erg nieuwsgierig zijn naar hoe het meubilair
bevalt. Ze zijn altijd welkom om langs te komen en om het resultaat aan klanten te tonen.”«

