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Redengevende omschrijving
Beschrijving
Voormalige school. Tweelaags vrijstaand pand met middenrisaliet met topgevel . Het geheel
heeft een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Achter is een eenlaags vleugel
haaks op de hoofdmassa gebouwd. Het dak heeft een overstek op klossen en is gedekt met
verbeterde Hollandse pannen. Het pand is uitgevoerd in baks teen waarbij een geleding door middel
van speklagen in gele strengperssteen is aangebracht. De topgevels opzij zijn voorzien van een
betimmering. Boven de hoge ramen op de begane grond zijn ontlastingsbogen in rode
strengperssteen aangebracht, de boogvelden zijn gevuld met polychroom metselwerk. Op de
verdieping zijn strekken boven het metselwerk aangebracht. De ramen zijn allen voorzien van
bovenlichten met een kleine roedeverdeling. De ingangspartij bevindt zich in het middenrisaliet en is
rond 1940 vernieuwd, waarbij de voordeur vervangen is door een stalen deur en voorzien van
natuursteen omlijsting. Deze ingang komt uit op en hal met een grote trap met smeedijzeren
balustrade. Evenwijdig aan de straat strekt zich een hoge gang met granieten vloer uit. Aan de
straatzijde zijn aan deze gang de klaslokalen gevestigd, aan de achterkant grenzen de toiletten en
dienstruimten aan deze gang. Achter de trap in de haakse vleugel bevindt zich de voormalige
gymnastiekzaal, een hoge ruimte waarbij de spanten zichtbaar zijn gelaten en op decoratieve
sleutelstukken rusten. De indeling op de verdieping komt overeen met die op de begane grond. In het
interieur zijn overal de oorspronkelijke deuren, deuren met een geprofileerde lijst en bovenlicht met
roedenverdeling, bewaard gebleven. Voor de school is een speelplaats met enkele bomen, aan de
achterkant is een tuin aangelegd.
Het pand is van belang vanwege het type en de ligging aan oude structuur.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Woenselsestraat 316
Oorspronkelijke functie: School
Hoofdfunctie: Cultuur, gezondheid, wetenschap
Type: Onderwijs en wetenschap
Bouwperiode: ca. 1920
Gevels en materialen: Baksteen, speklagen.
Vensters en deuren: Hoge ramen, bovenlichten met kleine roedenverdeling. Smalle en brede
segmentbogen. Ingangspartij verbouwd (jaren '50).
Dak en bedekking: Zadeldak met rode romaanse pannen. Dakkapellen.
Bijgebouwen: Aanbouw achter.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
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