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JOUW MISSIE BEGINT OP HET ZWIN COLLEGE

HET ZWIN COLLEGE
Het Zwin College is een kleinschalige, brede scholengemeenschap.
Groot in het ontwikkelen van de individuele talenten van de leerlingen
en het creëren van een veilige leeromgeving.
Een goede en veilige leeromgeving is een omgeving waarin je je thuis
voelt en waarin je respectvol met elkaar omgaat.

PULASTIC® COMFORT COURT
De Pulastic® Comfort Court is ideaal voor multifunctionele
accommodaties die vooral worden gebruikt voor meerdere
buitensporten; van basketbal tot korfbal en zelfs voor tennis. Dankzij
het stevige en duurzame, gestructureerde oppervlak is de vloer zeer
geschikt voor dynamische en multi-directionele sporten.

Op het Zwin College zijn leerlingen geen nummer, maar kennen ze
elkaar. Leren is verder kijken dan je lesboek en verder kijken dan de
muren van de school.
Op het terrein van het Zwin College ligt een openbaar toegankelijke
sportlocatie. Deze wordt gebruikt voor schoolgym, jongerencentrum
Time Out en buiten schooltijden door jongeren van de basisschool en
het Voortgezet Onderwijs.

Draai- en keerbewegingen bij bijvoorbeeld tennis of voetbal kunnen
gemakkelijk gemaakt worden en door het gebruik van polyurethaan
materiaal wordt de kans op huidverbranding bij een sliding tot een
minimum beperkt.

PULASTIC® INDOOR ... ÉN OUTDOOR
De keuze voor een Pulastic® sportvloer was niet moeilijk. De goede
ervaringen in andere gemeentelijke binnensportaccommodaties,
het unieke multifunctionele product en de prettige en betrouwbare
contacten met de medewerkers van Sika Nederland hebben ervoor
gezorgd dat zij naast binnensportvloeren ook voor een buitensportvloer
van Pulastic® hebben gekozen.

Een buitensportvloer met de opbouw en de kenmerken van een
binnensportvloer, dat is waar het Zwin College naar op zoek was!
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Het Zwin College wil buitensporten stimuleren. Zij vinden sporten op
een goede ondergrond belangrijk.
“Dankzij de unieke samenwerking tussen het Zwin College, Sika
Nederland en de gemeente Sluis is het gelukt het bestaande geasfalteerde
sportveld te upgraden tot een multifunctionele speellocatie voor onder
andere voetbal, basketbal, hockey en tennis.
Het is een enorm verschil tussen de voormalige asfaltondergrond en de
nu veel aangenamere Pulastic® buitensportvloer!”
Aldus Willy Schram, Beleid & Beheer Gemeente Sluis.
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