
Bouw mee aan de toekomst van Reggesteyn! 
 
De beide vestigingen van CSG Reggesteyn in Nijverdal gaan samen in een nieuw te bouwen 
schoolgebouw. De gemeente Hellendoorn en Reggesteyn hebben intensief samengewerkt aan een 
voorstel voor een nieuwe, toekomstbestendige en energiezuinige school waar leerlingen van het 
vmbo tot en met het gymnasium een prettige leeromgeving kunnen krijgen. 
 
De nieuwbouw is een unieke kans. Niet alleen voor Reggesteyn, maar voor alle leerlingen, ouders en 
inwoners van de gemeente Hellendoorn. De nieuwe school geeft ons nog meer de mogelijkheid een 
breed onderwijsaanbod in een uitdagende leeromgeving te bieden. Wij zien deze bouw als een 
dynamische en leerzame ontwikkeling, dus vanzelfsprekend laten we de kans niet liggen dit 
onderdeel te laten zijn van ons onderwijs! Uiteraard laten we ons begeleiden door een bureau dat 
gespecialiseerd is in bouwbegeleiding in het onderwijs. 
 
Tijdelijke huisvesting 
Tijdens de bouw zal er hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een tijdelijk andere huisvesting voor de 
leerlingen en het personeel van de Noetselerbergweg. Hoe, waar en hoe lang? Dat zijn vragen waar 
we nog geen definitief antwoord op hebben. Vooral omdat het te maken met verschillende zaken: 

- Met welk voorstel voor nieuwbouw komt de architect?  

- Waar op het terrein komt de nieuwe school? 

- Verlopen de plannen de komende maanden volgens planning? 

- Welke mogelijkheden zijn er om lessen anders of elders in te plannen? 
 

Wat we wel weten is dat we vanzelfsprekend de veiligheid en het belang van onze leerlingen altijd 
voorop stellen. En dat tijdelijke huisvesting dus ook een goede leeromgeving moet zijn. 
We gaan er daarom ook vanuit dat de tijdelijke huisvesting gerealiseerd zal worden op het terrein 
van school 
Wij zien de bouw van een nieuwe school als een kans voor nog beter en toegankelijk onderwijs. Maar 
ook de tijdelijke huisvesting kan prachtige kansen voor dat nieuwe onderwijs bieden.  
 


