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Omschrijving:
De nieuwbouw ligt tegenover de voormalige locatie van de school  aan de Dijkstraat.
Het perceel waarop de school gerealiseerd is heeft een driehoekige grondvorm. De geluidcontourlijn van de naastgelegen HWC resulteerde in een
beperking van het bouwoppervlak van het perceel.
Daarnaast bedraagt het maximale bebouwingspercentage 45%.
Vanuit de omgeving waren er, met uitzondering van de driehoekige grondvorm en de HWC, weinig aanknopingspunten voor de vormgeving. De gebouwvorm creëert haar eigen omgeving.
Het architectonisch concept bestaat uit een 3-laags gebouw, met een driehoekige grondvorm, dat vloeiend is vormgegeven en waarin de aula fungeert als kloppend hart. De diverse ruimten zijn in een V-vorm gegroepeerd rondom de aula. Van buitenaf wordt zichtbaar wat er zich in het gebouw
afspeelt.  Het is een alzijdig gebouw met uitstraling naar alle zijden. De langsgevels krommen naar binnen en omarmen als het ware het omliggende
terrein. Aan de oostzijde buigen beide gevels bij de aula naar binnen waardoor een vloeiende overgang tussen aula en het schoolplein is gerealiseerd.
De gevel van de aula is geheel van glas. De entree bevindt zich aan de noordzijde aan de Dijkstraat.
De praktische functies worden geëtaleerd op de begane grond. De AVO-lokalen op de verdiepingen zijn gegroepeerd rondom leerpleinen voor kleinschalig onderwijs. De indeling wordt gekenmerkt door een overzichtelijke routing met korte looplijnen en een grote mate van flexibiliteit en transparantie.
De terreininrichting is afgestemd op de vorm van de nieuwbouw en is overwegend groen ingericht.
Er is een schoolplein met meubilair, bomen en hagen; een wadi met oeverbeplanting en een buitenamfitheater. Aan het schoolplein grenst de fietsenstalling.
De nieuwbouw is BENG en voldoet aan frisse scholen Klasse B.
Het project is uitmuntend vanwege de intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en architect, die heeft geleid tot een gebouw dat het onderwijsconcept van het Citadel College maximaal faciliteert. Tevens omdat het een zeer duurzaam gebouw is, gasloos en bijna energieneutraal.

