PULASTIC AT WORK

ASVO AMSTERDAM; RIJKDOM IN VERSCHEIDENHEID,
KRACHT IN EENHEID

DE ASVO IS EEN PLEK WAARIN KINDEREN PRECIES
KRIJGEN WAT NODIG IS OM TE GROEIEN EN TE BLOEIEN

PROJECTOMSCHRIJVING
De Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs (ASVO)
bestaat sinds 1954 en is een basisschool met twee onderwijsrichtingen:
het Montessori onderwijs en het reguliere onderwijs. Mede door deze twee
stromingen binnen één gebouw heeft de school een eigen uniek karakter.
De Montessori school werkt met een onderbouw, middenbouw
en bovenbouw en de reguliere school werkt met een onderbouw
en een jaarklassesysteem.
De school biedt onderwijs van het hoogst mogelijke niveau en wil uit
ieder kind het niveau halen wat in hem of haar zit. De leerlingen worden
uitgedaagd om tot de beste resultaten te komen. Elk kind leert zijn of
haar capaciteiten en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en zo goed
mogelijk te benutten.
Door een breder perspectief op de maatschappij te bieden, zorgt de ASVO
voor bewustzijn van verschillen in opvattingen, overtuigingen en de
acceptatie hiervan. De school wil een sfeer van veiligheid creëren in een
klimaat van wederzijds respect en vertrouwen.

DE BOUW
In de school zijn zowel Sika als Pulastic vloeren aangebracht. In de gangen
de Sika® Comfortﬂoor Pro en de gymzaal is voorzien van de Pulastic®
Classic 110 Eco met de Pulastic Sound Wall. De ASVO heeft voor Sika
en Pulastic gekozen vanwege de goede ervaring met de vorige 20 jaar
oude sportvloer. De oude gymzaal is getransformeerd naar een prachtig
bewegingslokaal en de wandbekleding is niet alleen geluidsvriendelijk maar
ook mooi en beschermend. De gangen zijn erg makkelijk te reinigen en
hebben een rustige uitstraling.
De ASVO is omgetoverd tot een plek waarin kinderen precies krijgen wat
nodig is om te groeien en te bloeien.

De ASVO is een vereniging. Het is een school van ouders. Ouders of
verzorgers worden lid van de vereniging als een kind onderwijs aan de
school volgt. Het lidmaatschap stopt als het laatste kind van school gaat.

Systemen / kleuren
RUIMTE

SYSTEEM

KLEUR

Gangen

900 m Sika Comfortﬂoor Pro

RAL 1001

Gymzaal

288 m2 Pulastic Classic 110 Eco

305 Sky Blue

Wandbekleding

85 m2 Pulastic Sound Wall 40 mm
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